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Abstrakt 

Hlavním záměrem předložené diplomové práce bylo zachytit objektivní a subjektivní 

změny po terapii DNS konceptem u skupiny 13 osob s LBP. Moiré projekční topografie 

byla použita pro zaznamenání posturální změny po 5,5 týdenní terapeutické intervenci. 

Nebylo jasné, zdali lze DNS cvičením dosáhnout viditelné posturální změny a zdali je 

schopna tato technika tyto změny zachytit a je tak obecně vhodnou volbou 

pro objektivizaci terapií zaměřující se na korekci stabilizačních a posturálních funkcí. 

Pro další objektivizaci vlivu DNS konceptu byl využit Pedoscan. Korelátem zmíněného 

objektivního hodnocení byl zvolen Oswestry disability index, hodnotící omezení 

běžných denních aktivit v důsledku bolestí dolní části zad, a Numerická škála bolesti. 

Pacienti absolvovali celkem 5 hodinových fyzioterapeutických lekcí, v domácím 

prostředí měli doporučenou frekvenci cvičení 3x-4x denně. Probandi byli cvičení DNS 

konceptem dle vyšetřených individuálních nálezů, především v oblasti integrovaného 

stabilizačního systému páteře. Data byla statisticky zpracována Wilcoxon Signed-Rand 

testem, který je neparametrickou variantou párového t-testu. Z výsledků je patrné, že 

došlo k signifikantnímu poklesu intenzity vnímané bolesti bederní páteře 

a k signifikantnímu snížení míry omezení běžných denních aktivit. Statisticky 

významná pozitivní změna nastala u Moiré topografických parametrů Coronal 

imbalance VP-DM (mm), Kyphotic angle ICT-ITL (max) (°), Lordotic angle ITL-ILS 

(max), Rotation correction (pelvis) (°) a Scoliotic angle (°). V dalších měřených 

parametrech nebyly změny vyhodnoceny jako statisticky významné. Ze získaných 

výsledků lze potvrdit vztah mezi subjektivním vnímáním stavu po DNS terapii 

a objektivizovanými hodnotami získanými na Moiré topografii. Využití Moiré 

topografické metody k objektivizaci efektu terapie zaměřující se na korekci 

stabilizačních a posturálních funkcí se ukázalo jako přínosné. Abychom zjistili, zda se v 

terapii LBP stačí zaměřit pouze na DNS koncept a dojde k dlouhodobé redukci 

pacientových obtíží, potřebujeme rozsáhlejší longitudinální, kontrolovanou studii. 
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Abstract 

The main aim of the presented diploma thesis was to record objective and subjective 

changes after therapy with DNS concept in a group of 13 people with LBP. Moiré 

projection topography was used to record postural changes after 5.5 week therapeutic 

intervention. It was not clear, whether DNS exercise would help them to achieve visible 

postural changes and whether this technique is able to record these changes, which 

would mean that it is a suitable option for objectivisation of therapies focusing on 

correction of stabilisation and postural functions. Pedoscan was used for further 

objectivisation of the effect of DNS concept. The chosen correlate of the mentioned 

objective evaluation was Oswestry disability index, evaluating limitations of common 

everyday activities resulting from pain in the lower back, and the Numeric pain scale. 

Patients underwent 5 hour-long physiotherapeutic lessons, the recommended frequency 

of exercises in the household environment was 3-4 times per day. The probands 

exercised with the use of DNS concept according to the individual examination 

findings, especially in the area of the integrated spine stabilisation system. The data 

were statistically elaborated by Wilcoxon Signed-Rand test, which a non-parametric 

variant of the pair T-test. It is obvious from the results that there was a significant 

decrease in the intensity of the perceived pain of the lumbar spine and a significant 

reduction of the extent of limitations in the common everyday activities. A statistically 

significant positive change occurred in Moiré topographic parameters of Coronal 

imbalance VP-DM (mm), Kyphotic angle ICT-ITL (max) (°), Lordotic angle ITL-ILS 

(max), Rotation correction (pelvis) (°) and Scoliotic angle (°). Changes in the other 

measured parameters were not evaluated as statistically significant. A relationship 

between the subjective perception of the condition after DNS therapy and objectivised 

values obtained on Moiré and Pedoscan can be confirmed on the basis of the obtained 

results. Use of the Moiré topographic method was proven to be useful for 
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objectivisation of the effect of therapy focusing on correction of stabilisation and 

postural functions. To find out, if it is enough to focus on DNS concept in therapy of 

LBP and if patient problems would be reduced in the long term, a more extensive 

longitudinal, controlled study is needed.  

 

Keywords 

Low back pain (LBP), dynamic neuromuscular stabilization (DNS), integrated spinal 

stabilizing system (ISSS), moiré topography, pedoscan, oswestry LBPDQ, numeric pain 

rating scale 
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SEZNAM ZKRATEK 

CNS - centrální nervový systém 

CoP - centre of pressure (působiště vektoru reakční síly) 

DL – dimple left (levý dolík) 

DR – dimple right (pravý dolík) 

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace  

DM – dimple middle – bod nacházející se mezi DL a DR 

DM - deep multifidus - hluboká vlákna m. multifidus 

EMG – elektromyografie 

ES - m. erector spinae 

LBP - low back pain (bolest v oblasti bederní páteře) 

LCA - ligamentum cruciatum anterior  

LM - lumbální část m. multifidus 

NZ - neutrální zóna 

TrA -  m. transversus abdominis 

TS - m. triceps surae 

SM - superficial multifidus - povrchová vlákna m. multifidus 

α MNs - alfa motoneuron 

γ MNs - gama motoneuron 

VP – vertebra prominens 
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ÚVOD 

Obsah této diplomové práce je věnován osobám s chronickým vertebrogenním 

syndromem bederní páteře. Jedná se o bolest lokalizovanou do oblasti dolní části zad, 

jejíž doba trvání převyšuje tři měsíce. V anglicky mluvící literatuře se setkáváme 

s pojmem „chronic low back pain“ (LBP), zatímco v  České republice tyto obtíže 

obsáhla zkratka VAS Lsp (vertebrogenní algický syndrom bederní páteře). 

Vysokou incidenci LBP potvrzují statistické údaje, ze kterých vyplývá, že 

vertebrogenní obtíže jsou jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře a také jednou 

z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti (Kolář, Lewit, 2005). Jedná se tak nejenom 

o zdravotnický, ale také významný ekonomický problém.  

Biopsychosociální složky lidského těla fungují komplexně a neoddělitelně, 

a proto při jakékoliv somatické chorobě onemocní vždy celá biopsychosociální jednotka 

člověka (Pelcák, 2008). Příčiny chronické bolesti zad však nelze hledat pouze na úrovni 

somatické, ale mohou mít původ v psychické oblasti. Tato skutečnost může být 

důvodem selhávání v klasických postupech léčby LBP. Studie Cholewicki, Silfies, Shah 

et al. (2005) uvádí, že deprese a nespokojenost jsou nejčastější citované psychosociální 

rizikové faktory LBP. Mnoho prospektivních i retrospektivních studií potvrdilo fakt, že 

riziko rozvoje LBP je multifaktoriální a zahrnuje kromě vlivů psychosociálních 

a biomechanických, i vlivy osobní. Biomechanické faktory mohou souviset s četností 

flexe a rotace trupu či velikostí kumulativního zatížení páteře během zaměstnání. Věk, 

hmotnost, selektivní antropometrické rozměry, abnormality páteře přítomné 

na rentgenových snímcích, kouření, odolnost páteře, či LBP v anamnéze jsou všechny 

považovány za faktory osobní (individuální) (Cholewicki, Silfies, Shah, et al., 2005. 

Tato práce se však zaměřuje zejména na poruchy v pohybovém (somatickém) systému 

člověka. 

Vzhledem k nedostatečné korelaci mezi příznaky, patologickými změnami 

a výsledky zobrazovacích metod, nelze u vysokého procenta pacientů stanovit 

definitivní diagnózu. Vedle morfologického nálezu je proto nezbytnou součástí 

diagnostiky také vyšetření poruchy funkce. Významným funkčním etiopatogenetickým 

faktorem vzniku vertebrogenních poruch je dysfunkce v oblasti „integrovaného 

stabilizačního systému páteře“ (ISS), který se také snažíme terapeuticky ovlivnit (Kolář, 

Lewit, 2005). Jednou z možných terapií je cvičení dle vývojových poloh  lidské 
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ontogeneze, neboli dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), jež je ústřední 

léčbou v této kvalifikační práci.  

 Teoretická část práce shrnuje etiopatogenezi vertebrogenního algického 

syndromu, věnuje se jak poruchám centrálních řídících strategií (feedback, feedforward) 

pacientů s LBP, tak problematice stabilizačního systému páteře. Ten lze ovlivnit řadou 

terapeutických konceptů, zde je podrobněji rozebrán princip DNS terapie. Práce rovněž 

zmiňuje možnosti objektivního zaznamenání poruch posturální funkce.  

 Výzkumná část je nekontrolovanou intervenční studií s cílem zhodnotit změny 

postury po 5,5 týdenní terapeutické intervenci DNS konceptem u pacientů s LBP 

pomocí Moiré topografické techniky. Pro další objektivizaci vlivu DNS konceptu byl 

využit pedoscan. Korelátem zmíněného objektivního hodnocení byl zvolen Oswestry 

disability index, hodnotící omezení běžných denních aktivit v důsledku bolestí dolní 

části zad, a numerická škála bolesti.  

 Hlavním cílem předložené diplomové práce je objektivní a subjektivní 

zhodnocení terapeutického efektu konceptu DNS u 13 osob s LBP pomocí výše 

jmenovaných metod.
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1 Přehled poznatků 

 

1.1 Vertebrogenní algický syndrom -  etiologie a patogeneze 

 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu, na vzniku bolestí zad se podílí řada faktorů. 

Některé z nich lze klasifikovat do dvou základních skupin. První se týká strukturálních 

příčin, tedy přítomnosti lokálních morfologických nálezů, které lze popsat 

prostřednictvím zobrazovacích metod. Mezi takové strukturální přičiny vertebrogenního 

syndromu se řadí postižení meziobratlového disku, degenerace intervertebrálních 

(facetových kloubů), spinální stenóza, abnormality páteřního kanálu, spondylolistéza, 

osteoporóza, ankylozující spondylitida, záněty a nádory (Kolář, 2009b). Panjabi (2006) 

přidává hypotézu, jejímž podkladem je poškození ligamentózních struktur páteře, které 

vede ke změně aferentních mechanoceptivních informací s dopadem na koordinaci 

svalové aktivity. Ta je dle Panjabiho příčinou rozvoje bolestí zad, neboť vede 

k excesivnímu zatížení a případně poranění struktur páteře včetně dalšího poškození 

ligamentózních mechanoreceptorů (Panjabi, 2006).  

 Druhou skupinu tvoří funkční etiologie, která zahrnuje poruchy řídící funkce 

centrální nervové soustavy (CNS), poruchy ve zpracování nocicepce a poruchy 

psychiky (Kolář, 2009b). Mechanismus jednotlivých dysfunkcí je popisován takto: 

 

Poruchy řídící funkce CNS 

 Využívání nerovnoměrně distribuované a nadměrné svalové síly a také větší 

počet svalů, než je z mechanického pohledu třeba, ukazuje na nedostatečnost v této 

centrálně podmíněné funkci. Plasticita centrálních řídících složek umožňuje tvorbu 

a fixaci stále nových posturálních variant, aniž by ovšem dříve vytvořené varianty 

vymizely, což do určité míry umožňuje ovlivnění vývoje deformity a podmiňuje její 

kompenzaci. Schopnost selektivní hybnosti (pohybové diferenciace), správná představa 

o vlastním těle a přesné rozlišovací schopnosti při vyšetření diskriminačního 

a hlubokého čití jsou odrazem dobré kvality korových funkcí. Nedokonalosti 

v somatognozii a stereognozii vypovídají o nedostatečných kompenzačních možnostech 

při patologickém stavu (Kolář, Křikavová, 2008). 
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 Způsob, jakým byly a jsou pohybové stereotypy vypracovány, posilovány 

a korigovány taktéž hraje roli v rozvoji LBP. Teoretickým předpokladem je, aby pohyb, 

který se naučíme, byl úsporný. To znamená, že se ho účastní pouze svaly, které jej 

mechanicky realizují nebo umožňují, což vede k optimálnímu zatížení kloubních 

a vazivových struktur (Kolář, 2009b). S velkou frekvencí se v literatuře zmiňuje deficit 

v motorickém řízení osob s LBP. Pro stanovení, zda abnormality v motorickém řízení 

předchází vzniku LBP či jsou jejím důsledkem, vyšetřovali Hodges, Moseley 

a Gabrielsson (2003) vliv experimentálně navozené bolesti na motorické řízení 

trupových svalů. Zjistili, že oproti dalším sledovaným svalům, kde vzniklá reakce byla 

proměnlivá, m. transversus abdominis (TrA) vykazoval konzistentní změny, které 

zahrnovaly opožděnou aktivaci a sníženou EMG amplitudu. Obdobná změna 

ve feedforward aktivaci TrA se registrovala u pacientů s rekurentními bolestmi bederní 

páteře, kteří v době testovní byli bez bolesti. Tato skutečnost tak naznačuje, že změny 

v řízení motoriky mají tendenci perzistovat i po odstranění bolesti. I když existují 

zásadní rozdíly mezi experimentálně navozenou a klinickou bolestí, závěry této studie 

naznačují, že některé změny v řízení motoriky vyskytující se u pacientů s LBP mohou 

být způsobeny přítomnou bolestí zad. Mechanismus, jakým k tomu dojde, jasný není, 

ale mnoho studií během experimentálně navozené bolesti prokázaly změny v činnosti 

těch oblastí mozku, které jsou zapojeny do plánování a provedení pohybu (Hodges, 

Moseley, Gabrielsson, 2003).  

 Nelson-Wong a Callaghan naopak přičítají rozvoj LBP svalové koaktivaci. 

Studií zdravých jedinců, kteří byli vystaveni dvou hodinovému stoji, prokázali rozvoj 

akutní LBP u těch, kteří vykazovali bilaterálně zvýšenou aktivitu m. gluteus medius 

a zvýšenou koaktivaci mezi flekčními a extenčními svaly trupu. Zmíněná zvýšená 

koaktivace nastala bezprostředně po zahájení testování, ještě před subjektivním 

vnímáním bolesti. To potvrzuje tvrzení, že tento manifestovaný svalový koaktivační 

vzor není adaptivní reakcí na LBP, ale zdá se být naopak předstupněm rozvoje LBP 

během stání (Nelson-Wong, Callaghan, 2010). 

 

Poruchy ve zpracování nocicepce 

 Jedná se o stavy, které se manifestují vyšší náchylností k chronickým obtížím. 

Tyto poruchy jsou jednou z významných příčin podílejících se na selhání adaptačních 

mechanismů. Existuje mnoho způsobů, kterými může funkční reorganizace mozku 

produkovat přetrvávající bolest při absenci periferního nociceptivního inputu. Může se 
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jednat o sníženou inhibici bolesti, reaktivaci paměťových stop bolesti nebo o centrálně 

generovanou bolest jako odpověď na senzomotorickou inkongruenci při pohybu. Tyto 

mechanismy se pravděpodobně vyskytují současně (spolupůsobí) (Kolář, 2009b). 

 

Poruchy psychiky 

 Psychický stres hraje častou roli v etiologii a patogenezi bolestí zad. Jeho vlivem 

může docházet k dekompenzaci neurologicky asymptomatického výhřezu ploténky 

nebo některé jiné výše uvedené poruchy ve struktuře dolních lumbálních segmentů 

(Kolář, 2009b). 

 

 Vliv a afekce různých komponent podílejících se na řízení motoriky jsou 

rozebrány v následující kapitole.  
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1.2 Řízení motoriky ve vztahu k „low back pain“ (LBP) 

 

Bylo navrženo četné množství teorií týkajících se způsobu, jakým CNS 

koordinuje pohyb. Některé teorie prezentují dynamické řízení motoriky z anatomického 

hlediska, jiné z pohledu behaviorálního (Sheeran, 2010).  

 

Anatomický pohled 

 Značné rozdíly v architektonických vlastnostech trupových svalů vedlo několik 

autorů k zamyšlení, že mohou existovat funkční rozdíly ve svalovém systému, kdy 

některé svaly jsou více výhodné pro řízení páteře, zatímco jiné jsou navrženy k tomu, 

aby produkovaly pohyb. Koncepce subklasifikující svaly na základě jejich 

anatomických charakteristik a funkce získala podporu uvedením konceptu svalů, které 

stabilizují a pohybují páteří, podle M. Roodové. Na ni navázal Bergmark, který zařadil 

svaly dle jejich anatomických vlastností a funkcí do lokálního nebo globálního 

svalového systému (podrobněji viz kapitola 1.3 Stabilizační systém páteře) (Sheeran, 

2010, Demoulin, Distrée, Tomasella, 2007, O'Sullivan, 2000). 

 

Behaviorální pohled 

 Centrální nervový systém (CNS) má řadu mechanismů, pomocí nichž řídí 

stabilitu a pohyb páteře. Tyto mechanismy zahrnují dva základní systémy: 

1. Feed-back strategie řízení (též nazývaná closed-loop strategie řízení), 

2. Feed-forward strategie řízení (též nazývaná open-loop strategie řízení)   

(Sheeran, 2010). 

 

1.2.1 Feedback kontrolní strategie a LBP 

 Tato kontrolní strategie představuje senzorickou zpětnou vazbu poskytovanou 

somatosenzorickým systémem (zahrnující dle autorů taktilní čití, termocepci, nocicepci 

a propriocepci), dále visuálním a vestibulárním systémem. V rámci této kontrolní 

strategie je zamýšlený pohyb porovnán a upraven podle zpětné vazby ze senzorických 

receptorů, které nesou informaci o stavu těla a jeho vztahu k okolnímu prostředí 

(Riemann, Lephart, 2002a, Riemann, Lephart, 2002b). Dle Hodgese (2004) tento 

zpětnovazebný systém pracuje na různých úrovních. Zahrnuje jak nejzákladnější 

monosynaptický reflex, tak polysynaptické, komplexnější, reflexní odpovědi a spouštěcí 
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reakce, u kterých dochází ke zpracování informací na vyšších úrovních CNS (Sheeran, 

2010). V rámci této strategie řízení byly u pacientů s LBP zjištěny následující 

abnormality: 

 

Deficit hlubokého čití 

 Vysoká koncentrace svalových vřetének byla nalezena v hlubokých 

intersegmentálních svalech páteře, jako je m. multifidus, což je v souladu 

s předpokladem, že tyto hluboko uložené svaly hrají důležitou roli ve vnímání 

intervertebrálního pohybu. To potvrdili také Brumagne, Paul, Roeland et al. (2000), 

kteří zjistili, že vibrace m. multifidus u zdravé skupiny osob vyvolává signifikantní iluzi 

prodloužení svalu, což v rámci studie vedlo k nedosažení cílové pozice testovaného 

pohybu pánve. Tato chyba vyvolaná vibrací prokázala, že aferentní informace 

svalového vřeténka multifidu jsou zásadní v přesnosti nastavování poloh lumbopelvické 

oblasti. Ve skupině pacientů s LBP měla však vibrace jiný účinek. Nedosažení cílové 

pozice, které bylo přítomné u těchto osob již před vibrací, se s její aplikací zlepšilo. 

Tento patrně pozitivní efekt lze vysvětlit tím, že vibrace u skupiny pacientů vyvolávala 

iluzi naopak zkráceného svalu. Ta se vyskytovala také u zdravých osob a to v případě, 

že byla použita frekvence vibrace nižší než 40 Hz. Žádná teorie však nepřínáší odpověď 

proč se tak stalo (Brumagne, Paul, Roeland, 2000). 

 U pacientů s chronickým LBP byl ve studii autorů Lee, Cholewicki, Reeves 

zaznamenán zvýšený práh vnímání pohybu trupu oproti kontrolní skupině. Tato zkouška 

prahu vnímání pohybu se ukázala být citlivější k detekci poruchy propriocepce než 

testování aktivních a pasivních pozičních změn, kde nevznikl signifikantní rozdíl 

mezi pacienty a kontrolní skupinou. Kromě toho, že členové obou skupin měli větší 

práh vnímání pohybu v transverzální rovině, všichni také shodně vykazovali menší 

chyby v aktivních repozičních testech oproti pasivním. I když závěrem autoři potvrzují 

u pacientů s LBP deficit hlubokého čití, nelze však touto retrospektivní studií rozlišit 

mezi příčinou a následkem. Je tak zapotřebí další longitudinální prospektivní studie 

k určení, zdali může být narušená propriocepce predisponující faktor vzniku LBP (Lee, 

Cholewicki, Reeves, 2010). 

  

Přeorientovaní proprioceptivní kontroly rovnováhy u osob s LBP  

 U jedinců s LBP stejně jako u starších osob byla pozorována posturální 

instabilita. Proprioceptivní vstupy ze svalů dolních končetin a paravertebrální oblasti 
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bederní páteře hrají v udržování posturální stability důležitou roli. Senzorický deficit 

z těchto oblastí tak může toto kontinuální zaujímání stálé polohy narušovat. Brumagne, 

Cordo a Verschueren se pokusili kvantifikovat podíl proprioceptivního vstupu z výše 

jmenovaných částí těla na stabilitě v klidném stoji u mladých (průměrný věk 25 let) 

a starších osob (průměrný věk 63 let) s LBP ve srovnání se svými zdravými vrstevníky. 

Mechanické vibrace byly aplikovány na m. triceps surae, tibialis anterior a bederní 

paravertebrální svaly. Míra citlivosti na vibrace se manifestovala změnami průměrného 

posunu CoP (centre of pressure) z opěrné báze (v anteriorním směru při vibraci 

m. tibialis anterior a paravertebrálních svalů, v posteriorním směru vibrací m. triceps 

surae). Výsledky výzkumu demonstrují u skupiny osob s LBP menší vibrační citlivost 

paravertebrálních svalů, ale zvýšenou citlivost na vibrace v oblasti m. triceps surae, 

v porovnání s jedinci bez LBP. Při srovnání mladých probandů s osobami v pokročilém 

věku, vyvolala vibrace m. tibialis anterior ve skupině starších jedinců větší posun CoP. 

Vibrace aplikované na m. tibialis působily větší posun CoP také u osob s LBP oproti 

zdravé populaci. Vzniklé rozdíly v posunech CoP u osob s LBP i starší zdravé populaci 

mohou být odrazem přeorientovaní proprioceptivní kontroly rovnováhy z proximální 

a axiální části ke svalovým receptorům hlezenní oblasti (Brumagne, Cordo, 

Verschueren, 2004). 

  

LBP a reakce trupových svalů během zatížení  

Zmíněné monosynaptické reflexy, produkující kontrakci svalů s latencí odpovědi 

asi 30 – 50 ms, byly přítomny v m. transversus abdominis a m. erector spinae jako 

reakce na mechanický poklep břišních a paravertebrálních svalů. Hodges a kolektiv 

(2001) však také odhalili stejnou reflexní reakci těchto dvou trupových svalů během 

neočekávaného zatížení končetin (či zvýšení jejich zatížení). Autoři naznačují, že 

aferentní vstup ze vzdálených segmentů těla tak může být zapojen do iniciace reflexní 

reakce trupových svalů (Hodges, Cresswell, Thorstensson, 2001, Leinonen, 

Kankaanpää, Hänninen, 2002).  

 Pacientům s chronickým LBP byla prokázána korelace mezi výší posturálních 

výchylek během sedu na nestabilní podložce se zavřenýma očima a mírou opoždění 

reakce trupových svalů. Jelikož tato korelace nenastala během optické kontroly, zdá se, 

že zrak může kompenzovat deficit ostatních senzorických zdrojů (jako je dle Sheeran 

(2010) například poškození mechanoceptorů). Závislost mezi poruchou posturální 

kontroly a zpožděním doby reakce trupových svalů naznačuje dle Radebold et al. (2001) 
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společnou základní patologii bederní páteře (Radebold, Cholewicki, Polzhofer, 2001). 

Cholewicki, Silfies, Shah (2005) také poukazují na zpožděnou reflexní reakci trupových 

svalů a to během náhlého zatížení. Předpokládají, že tato latence může být významným 

rizikovým faktorem zranění v oblasti bederní páteře (Cholewicki, Silfies, Shah, 2005).  

   

Porucha „ligament-muscle reflexů“   

 Receptory nacházející se v pasivních strukturách osového orgánu mohou mít 

vliv na řízení motoriky lumbální části páteře, neboť byla prokázána existence 

primárních reflexů jdoucích z mechanoceptorů v ligamentum supraspinale 

k m. multifidus. Efektem této svalové aktivity je dle autorů vyztužení pohybového 

segmentu, který se nachází v blízkosti vazu, který je nějak deformován. U pacienta 

s herniací disku L4-L5 (oproti pacientovi se spondylolistézou L4-L5 a spinální stenózou 

L4-L5) nebyla stimulací tohoto vazu zaznamenána aktivita m. multifidus, což autoři 

přisuzují přítomné neurologické lézi. Dále vyvozují, že v důsledku těchto poruch mohou 

mít pacienti narušenou schopnost náboru svalové aktivity ke stabilizaci segmentu páteře 

bezprostředně nad a pod lézí, a mohou tak být náchylní na další poranění, bolest 

a zhoršující se stav (Solomonow, Bing-He EE, Mitchel, 1998). 

 

1.2.2 Feedforward strategie řízení a LBP 

 Feedforward strategie řízení vyžaduje přítomnost interního modelu nesoucí 

informace o správném provedení pohybu a zahrnuje ty pohybové komponenty, které se 

vyskytují nezávisle na senzorickém feedbacku. Díky nepřítomnosti zpoždění v rámci 

feedback smyčky se tyto reakce objevují velice rychle (Seidler, Noll, Thiers, 2004). 

Následující odstavce se věnují feedforward aktivaci trupových svalů. 

 

Feedforward aktivita trupových svalů ve vztahu k LBP 

 Volní pohyb horních i dolních končetin v rámci této strategie fyziologicky 

evokuje nevědomou aktivaci svalů trupu, které zajišťují stabilitu páteře, a k této aktivaci 

dochází před volním pohybem končetiny (Leinonen, Kankaanpää, Hänninen, 2002). 

Proto se tato dopředná aktivita týká například m. transversus abdominis (Hodges, 

Richardson, 1996), bránice, m. multifidus či pánevního dna (Arab, Behbahani, 

Lorestani, 2010).  Kontrakce TrA byla zaznamenána během rychlých a středně rychlých 

pohybů ramenního či loketního kloubu. Pokud však tyto pohyby byly provedeny 
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pomalu, či vycházely z nižších segmentů (zápěstí, digitus primus), reakce TrA 

zaznamenaná nebyla. Shodné výsledky byly získány během studia feedforward aktivace 

bránice. Další studie prokázaly o 100 ms dřívější aktivitu TrA během pohybu dolní 

končetiny, oproti dopředné aktivitě TrA při pohybu horní končetiny. Samotná 

feedforward aktivace tak záleží na velikosti síly a míře potřeby zajištění stability páteře 

(Hodges, 1999).  

 V asociaci s pohybem paží bylo zaznamenáno ve feedforward posturální reakci 

pacientů s chronickým LBP zpoždění náboru TrA a nejhlubších abdominálních svalů 

(m. obliquus internus) (Hodges, Richardson, 1996, Hodges, Richardson, 1999). 

Výsledky studií potvrzují, že abnormality v motorickém řízení mohou být nejenom 

příčinou vzniku LBP, ale i jejím důsledkem (Nelson-Wong, Callaghan, 2010, Hodges, 

Moseley, Gabrielsson, 2003). 
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1.3 Stabilizační systém páteře 

 

 Předchozí kapitola popisuje existenci různorodých poruch v obou strategiích 

řízení motoriky (feedback a feedforward). Následující část práce se věnuje pouze 

trupové stabilizaci z anatomického pohledu a možnostem jejího ovlivnění. 

 

1.3.1  Neutrální zóna (NZ) a důsledky její odchylky 

 Pojem „neutrální zóna“ (NZ) byl poprvé představen Panjabim, který prokázal, že 

meziobratlové klouby vykazují vysoce nelineární chování během deformačního zatížení 

páteře, a to oblast vysoké flexibility okolo poloviny rozsahu pohybu kloubu (neutrální 

zóna) a oblast zvýšené tuhosti (resistence) na konci rozsahu pohybu (elastická zóna). 

Tato zóna vysoké pružnosti dovoluje vzniku pohybu s minimálním odporem okolních 

tkání. Popsaná nelinearita má zásadní vliv na funkci páteře, protože umožňuje pohyb 

kolem její neutrální pozice s minimálním výdejem energie a přitom zajišťuje vysokou 

rezistenci proti pohybu po skončení fyziologického rozsahu. Kontrola neutrální zóny je 

závislá na integrované funkci aktivní, pasivní a nervové složky stability (Sheeran, 

2010).   

 Keller et al. zjistil, že zatížení a namáhání lumbálních meziobratlových plotének 

jsou největší u pacientů se sagitální posturální dysbalancí. Konkrétně se s klesající 

lordózou signifikantně zvyšuje smykové zatížení intervertebrálních disků. 

Na kadaverózní lumbální páteři testované na axiální zatížení bylo zjištěno zvýšené 

posteriorní smykové napětí jako důsledek 8° redukce L4-S1 lordózy. Změna zatížení 

z kompresivní formy na smykovou související s úbytkem bederní lordózy v její distální 

části může mít klinický význam pro vznik LBP a degeneraci disku. 

U asymptomatických zdravých jedinců distální bederní lordóza (L4-S1) zahrnuje 65 % 

z celkové lumbární lórdózy a tato bederní lordóza mechanicky nejvhodněji odolává 

tlakovému zatížení. Ve srovnání se zdravými subjekty mají pacienti s chronickým LBP 

(s i bez přítomnosti degenerace disků distální části páteře) statisticky signifikantní 

redukci distální bederní lordózy (Keller, Colloca, Harrison, 2005). 

 Neutrální zóna páteře je spojena se značnou aktivitou hlubokých segmentálních 

svalů, jako je například m. TrA a m. multifidus. Bylo prokázáno, že koordinace 

a časová aktivita těchto svalů je zásadní pro zachování dynamické kontroly páteře 

(Sheeran, 2010). Změnu koordinace hlubokých a povrchových svalů trupu 
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u rekurentních bolestí bederní páteře, zmiňuje studie autorů Tsao, Druitt a Hodges. 

Autoři popisují, že jelikož bederní m. multifidus přispívá ke kontrole intervertebrálního 

pohybu, jeho zpožděná a snížená aktivita se souběžným zvýšením aktivity povrchových 

svalů mění zatížení a pohyb páteře, což může přispívat k rekurentním bolestem beder. 

Motorický trénink, jehož cílem je dosažení odpovídající koordinace mezi hlubokými 

a povrchovými svaly trupu, se ukázal být účinný ve zvládání LBP (Tsao, Druitt, 

Hodges, 2010).  

 Deficit ve funkci svalů hlubokého stabilizačního systému (tj. autochtonní 

muskulatura, bránice, břišní svaly a svaly pánevního dna) je často zaznamenán 

u pacientů s LBP, což naznačuje nedostatek kontroly neutrální zóny (Sheeran, 2010).   

 

1.3.2 Funkce a části integrovaného systému stability bederní páteře 

Stabilizační systém zajišťuje dostatečnou stabilitu pro páteř tak, aby odpovídala 

okamžitým proměnlivým požadavkům, vzniklým v důsledku změn držení těla, 

statického a dynamického zatížení (Panjabi, 1992). 

Lumbální části páteře můžeme přiřadit tři základní funkce: 

1. poskytuje strukturální oporu pro tělo, chrání míchu a míšní kořeny, 

2. přenáší extrémně velké zatížení, 

3. umožňuje pohyb mezi pánví a hrudníkem (Sheeran, 2010). 

K realizaci těchto funkcí je nutná již zmíněná mechanická stabilita (Panjabi, 1992), 

vždy ale v takové míře, aby dovolila vzniku pohybu (Sheeran, 2010). Dosažení tohoto 

požadavku závisí na úzké součinnosti integrovaného systému, který se skládá z:  

1. pasivního subsystému – reprezentovaného obratli páteře, intervertebrálními disky, 

artikulujícími kloubními facety, ligamenty, vazivovými složkami svalu a kloubními 

pouzdry (Demoulin, Distrée, Tomasella, 2007), 

2. aktivního subsystému – zajištěného okolním svalovým systémem (Sheeran, 2010), 

(tento subsystém je podrobněji rozebrán níže), 

3. nervově řídícího subsystému – zastoupeného nervy v pasivních a aktivních 

strukturách a centrálním nervovým systémem (CNS), (Sheeran, 2010). 

 

Funkce aktivního (tendomuskulárního) subsystému  

 Svaly se svými šlachami jsou prostředky, přes které míšní systém generuje sílu 

a poskytuje požadovanou osovou stabilitu (Panjabi, 1992). Ta je touto aktivní složkou 
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zajištěna i při zatížení větším než 1500 Newtonů (Demoulin, Distrée, Tomasella, 2007). 

Velikost síly generovaná v jednotlivých svalech je snímána a měřena receptory 

uložených ve šlachách, proto i tento subsystém je součástí subsystému nervového 

(Panjabi, 1992). Někteří autoři tvrdí, že žádný z jednotlivých svalů nepřispívá víc 

ke stabilitě, než jiný a jejich relativní stabilizační podíl se mění v průběhu pohybu. Jiní 

ale nesouhlasí, a v systému břišní a zádové muskulatury rozlišují svaly lokální (hluboké, 

unisegmentální) a globální (plurisegmentální) (Demoulin, Distrée, Tomasella, 2007). 

Globální systém obsahuje svaly, které vytváří velký točivý moment, a tyto svaly působí 

na trup a páteř, aniž by s ní byly spojené. Svaly tohoto systému zajišťují celkovou 

stabilitu trupu, ale nejsou schopny mít na páteř přímý segmentální vliv (O'Sullivan, 

2000). Demoulin, Distrée, Tomasella (2007) přiřazuje globálním stabilizátorům funkci 

především pohybovou. Lokální svalový systém poskytuje segmentální stabilitu 

a zahrnuje tudíž svaly upínající se přímo na obratle, které tak bezprostředně řídí 

(O'Sullivan, 2000).  

 

Dle literatury se mezi lokální svalový systém řadí:  

 

Musculus multifidus  

 Jedná se o největší a nejvíc mediálně uložený paravertebrální sval bederní páteře 

(Demoulin, Distrée, Tomasella, 2007), je tedy v těsné blízkosti středu otáčení (Sheeran, 

2010). Podle Wilke et al. přispívá m. multifidus dvěma třetinami na aktivní tuhosti 

segmentu L4-L5 (Demoulin, Distrée, Tomasella, 2007). Dle Sheeran se m. multifidus 

podílí 80 % na zvýšení tuhosti a tlaku během submaximálního namáhání v pozici blízké 

neutrální postuře. Gracovetsky prokázal, že je tento sval schopen měnit napětí 

v thorako-lumbální fascii za účelem zvýšení tuhosti a tím i stability páteře (Sheeran, 

2010). Někteří autoři rozlišují povrchové a hluboké vlákna m. multifidus, a tvrdí, že 

hloub uložené mají větší stabilizační roli. Typologie tohoto svalu však dle Demoulin, 

Distrée, Tomasella zůstává kontroverzní (Demoulin, Distrée, Tomasella, 2007). 

MacDonald, Moseley a Hodges (2006) popisují pět klinických poznatků 

o m. multifidus: 1. Hluboká vlákna (DM) stabilizují bederní páteř, zatímco povrchová 

vlákna (SM) a m. erector spinae (ES) extendují a rotují lumbální částí páteře. 2. DM má 

větší procentuální zastoupení vláken typu I (slow twitch) oproti SM a ES. 3. DM 

vykazuje tonickou aktivitu během chůze a pohybů trupu, kdežto SM a ES jsou fázicky 

aktivní. 4. Během pohybů dochází ke kokontrakci DM a TrA. 5. Změny 
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v paravertebrálních svalech bederní páteře spojené s LBP postihují víc DM, než SM 

a ES (MacDonald, Moseley, Hodges, 2006). 

 MacDonald et al. (2011) ve své studii zaznamenával za pomocí ultrazvuku míru 

zvýšení procentuální tloušťky lumbální části m. multifidus (LM) během extenze v kyčli, 

a to u pacientů s recidivující LBP, nacházející se aktuálně v remisi. Data ukázaly 

procentuální větší navýšení tloušťky LM u pacientů s historií recidivující LBP, oproti 

zdravé kontrolní skupině. Toto zjištění je překvapující, neboť dosavadní studie uvádí 

snížení procentuální tlouštky LM, například u experimentálně přivozené LBP, u akutní 

(a to pouhých 24 h od jejího vzniku dle Hodgese, 2006) a subakutní LBP, ale také 

u pacientů s chronickou LBP. Yoshihara informoval, že došlo k signifikantnímu snížení 

velikosti vláken typu I. a II. v m. multifidus oblasti L5 na postižené straně u pacientů 

s kompresí nervového kořene L5 herniací disku. Další údaje poukazují na tukovou 

infiltraci těchto svalů (Kang, Kim, Kim, 2013). Byla také zaznamenána opožděná 

aktivita hlubokých vláken LM během remise LBP. Nicméně právě diferenciální změny 

v aktivitě hlubokých a povrchových vláken mohou vysvětlovat nález této studie. Neboť 

EMG data získaná selektivní intramuskulární záznamovou technikou ukazují u pacientů 

s rekurentní LBP oproti kontrolní skupině větší EMG amplitudu u povrchových vláken 

LM, a sníženou EMG amplitudu hlubokého LM (během očekávaného zatížení trupu). 

Výsledky této studie lze hodnotit jako pokus CNS o kompenzaci nedostatečné 

připravenosti na zatížení páteře, která souvisí s redukovanou aktivitou hlubokého LM. 

Je však nepravděpodobné, že by zmíněná strategie byla optimální, neboť u těchto osob 

nadále dochází k opakováním epizod LBP. Je tak možné, že využívaná strategie buď 

vede k excesivnímu zatížení, nebo není dostačující pro získání adekvátní kontroly páteře 

u těchto osob (MacDonald, Dawson, Hodges, 2011). 

 

Musculus transversus abdominis 

 Tento sval působí jako trupový korzet a jeho kontrakce zvyšuje napětí 

v thorakolumbální fascii a nitrobřišní tlak. I bez významné silové kapacity, hraje tento 

sval zásadní roli při stabilizaci páteře. Prostřednictvím intramuskulární 

elektromyografie je dokázáno, že k aktivaci tohoto svalu může docházet ještě 

před začátkem činnosti svalů zodpovědných za rychle provedený pohyb končetiny 

(flexe, abdukce a extenze paže). Proto se také významně účastní anticipovaných, 

automatickým, posturálních reakcí (Demoulin, Distrée, Tomasella, 2007). 
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Musculi interspinales a intertransversarii  

 Jedná se o malé, hluboko uložené svaly, připojené přímo na obratle. Vykazují 

vysokou hustotu svalových vřetének, hrají tak podstatnou roli v poskytování 

senzorických vstupů důležitých pro řízení páteře (Sheeran, 2010). 

 

Musculus obliquus abdominis internus  

 Bylo prokázáno, že hluboká vlákna tohoto svalu mají anatomické spojení 

s m. transversus abdominis a thorakolumbální fascií. Pracují tak v synergistické funkci 

s m. transversus abdominis (Demoulin, Distrée, Tomasella, 2007, Sheeran, 2010). 

 

Musculus psoas major (O'Sullivan, 2000)  

 Přispívá ke stabilitě páteře ve frontální a transverzální rovině (Demoulin, 

Distrée, Tomasella, 2007). Jeho hluboká vlákna připojující se na transverzální výběžky 

bederních obratlů mají krátké rameno páky a tedy minimální schopnost hýbat páteří. 

Mohou hrát ale roli v poskytování intervertebrální kompresní síly a v zajištění 

meziobratlové stability. Autoři zkoumající aktivační vzory svalů však jeho stabilizační 

roli zpochybňují a tvrdí, že funkcí m. psoas major je primární flexe v kyčelním kloubu 

(Sheeran, 2010).   

 

Musculus quadratus lumborum (O'Sullivan, 2000) 

 Tento sval je jedním z hlavních svalů podílejících se na laterální stabilitě páteře 

prostřednictvím svých úponů na lumbální příčné výběžky (mediální vlákna) 

a na thorakolumbální fascii (Demoulin, Distrée, Tomasella, 2007). Předpokládá se, že 

jeho mediální vlákna jsou tak zapojena do stabilizační role. Hodges (2004) informoval 

o tom, že m. quadratus lumborum, na rozdíl od jiných lumbálních extenzorů, nerelaxuje 

během pozice plné flexe trupu (tzv. „flexion-relaxation phenomenom“), a jeho aktivita 

se zvyšuje během postupně rostoucího tlakového zatížení působícího na páteř (Sheeran, 

2010). 

 

Lumbální část m. iliocostalis a m. longissimus (O'Sullivan, 2000) 

 

Bránice (O'Sullivan, 2000)  

 Pro přední stabilizaci páteře má zásadní význam funkce bránice. „Aktivace 

bránice v posturálním režimu je podmínkou každé pohybové činnosti a její intenzita 
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rozhoduje o tom, zda si dechová a posturální aktivita nekonkurují“ (Kolář, 2006, s. 162) 

(viz dále Mechanismus nitrobřišního tlaku). 

 

I přes určitou podporu výše uvedených rolí jmenovaných svalů, je zapotřebí 

dalších výzkumů k vytvoření jistého závěru o konkrétní úloze těchto svalů 

v intervertebrálním řízení bederní páteře (Sheeran, 2010). 

 

Mezi plurisegmentální svalový systém se řadí: 

 

Musculus obliquus abdominis externus  

 Stabilizační role tohoto svalu spočívá v prevenci rotace trupu (Demoulin, 

Distrée, Tomasella, 2007). 

 

Musculus erector spinae (Sheeran, 2010) 

 

Musculus rectus abdominis (O'Sullivan, 2000) 

 

Hrudní část m. iliocostalis (O'Sullivan, 2000) 

 

 

Aktivní subsystém se jeví zvláště účinný v neutrální zóně, kdy pasivní struktury 

zaujímají malou roli (Demoulin, Distrée, Tomasella, 2007). Při slabém zatížení, kdy 

se generuje pouze malá svalová síla, jsou ale dle Cholewicke a McGill bederní 

segmenty ve své neutrální zóně náchylné k nestabilitě. Ke stabilizačnímu efektu tohoto 

úseku páteře tak dochází kokontrakcí zejména m. transversus abdominis, bránice 

a lumbální části m. multifidus. Tato souhra poskytuje stabilní základnu, na které mohou 

svaly globálního systému bezpečně působit (viz dále Mechanismus nitrobřišního tlaku) 

(O'Sullivan, 2000). 

Zachování mechanické stability během denních aktivit je zajištěno 

koordinovaným náborem svalů lokálního a globálního systému. Ukazuje se, 

že k zajištění této stability dostačuje síla intersegmentálních svalů okolo 1 - 3 % 

 maximální volní kontrakce (O´Sullivan, 2000). Cholewicki a McGill pomocí EMG 

různých trupových svalů dále potvrdili, že se zvyšující se mírou vnějšího zatížení, se 

úměrně také zvyšuje nábor svalů a tedy i stabilita (Sheeran, 2010). 
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Mechanismus nitrobřišního tlaku  

 Během stabilizace osového orgánu se zapojují svaly v určité posloupnosti 

(timingu). Nejdříve se aktivují hluboké extenzory páteře a teprve při větších silových 

požadavcích se kontrahují svaly povrchově uložené. Tuto extenční funkci vyvažuje 

flekční synergie, daná hlubokými flexory krku a souhrou mezi bránicí, břišními svaly 

a svaly pánevního dna (Kolář, 2009b). 

 Mechanismus nitrobřišního tlaku poskytuje oporu bederní páteři a je především 

řízen zmíněnou souhrou bránice, břišního svalstva (zejm. TrA) a pánevního dna 

(O'Sullivan, 2000). Při nárocích na stabilizaci páteře se bránice kontrahuje a to nezávisle 

na dýchání. Oploštěná kontura bránice tlačí na obsah dutiny břišní, který se chová jako 

viskózně elastický sloupec. Dochází ke zvyšení nitrobřišního tlaku, k rozšíření břišní 

dutiny a dolní hrudní apertury. Synchronně spolu s oploštěním bránice pomáhá zvýšení 

intraabdominálního tlaku koncentrická nebo izometrická kontrakce břišních svalů 

a aktivita pánevního dna (Kolář, 2009b). 

Během stabilizační aktivity (tj. při působení zevních sil) probíhají dechové pohyby 

při oploštělé kontuře bránice (tonická funkce bránice) a míra jejího bazálního napětí 

závisí na velikosti zevních sil. V době, kdy probíhá respirace na zvýšeném bazálním 

napětí bránice (a tedy zvýšeném intraabdominálním tlaku), má zcela zásadní význam 

spolupráce bránice a břišních svalů, které excentricky ustupují inspirační kontrakci 

bránice. Je-li tato souhra narušena, zapojují se do respirace horní fixátory hrudníku 

(svaly prsní, skalenové a mm. sternocleidomastoidei), což vede k nedostatečné ventrální 

stabilizaci páteře a přetížení extenzorů páteře (Kolář, 2009b). 

 Z výchozího nastavení hrudníku, ramen a páteře vyplývá také postavení bránice. 

Za fyziologické situace je osa mezi inzercí pars sternalis a kostofrenickým úhlem 

nastavena téměr horizontálně. Pro výsledný silový vektor je také důležitý sklon pánve 

a především postavení hrudního koše vůči pánvi, neboť již mírné předsunutí hrudníku 

vyvolává nadměrnou aktivitu v povrchových extenzorech páteře (Kolář, 2009b). Kolář, 

Šulc, Kynčl et al. (2012) publikovali článek, ve kterém se zabývali posturální funkcí 

bránice u osob s chronickou LBP ve srovnání s kontrolní skupinou. Jedincům se 

hodnotila aktivita bránice na dynamické MR a to během izometrické flexe horních 

a dolních končetin proti odporu. Výsledky ukázaly redukovaný pohyb bránice, její 

kraniálnější posazení a zejména strmý sklon. Dle autorů špatná posturální funkce 

bránice může vést k chronické vertebrogenní dysfunkci a vzniku symptomů LBP. 

Protože studie nemá průřezový charakter, nemůže se však vyloučit ani opačné pořadí 
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vzniku změn v brániční funkci, tj. LBP symptomy mohou svědčit o iniciálním 

patogenním poškození, které vede ke kvantitativním i kvalitativním adaptivním změnám 

funkce bránice (Kolář, Šulc, Kynčl, 2012). 

Hluboké břišní svaly jsou aktivní v zajišťování rotační a laterální stability páteře 

a to přes thorakolumbální fascii (O'Sullivan, 2000). Konkrétně m. transversus 

abdominis významně přispívá ke stabilitě páteře nejen prostřednictvím řízení 

intraabdominálního tlaku, ale také díky své roli v napětí thorakolumbální fascie 

(Gracovetsky, Farfan, Helleur, 1985) a aktivní kompresi (stabilizaci) sakroiliakálních 

kloubů (force-closure). Dle některých autorů je kontrakce tohoto svalu obzvláště 

důležitá pro dolaďování intersegmentální kontroly páteře a pánve. Proto ačkoliv 

zvýšená aktivita povrchových trupových svalů dokáže zpevnit osový orgán, vylazování 

intersegmentální kontroly může být narušeno (Hodges, Moseley, Gabrielsson, 2003). 

 

1.3.3 Dysfunkce stabilizační funkce páteře 

 U osob s oslabenou přední stabilizací páteře dochází k nedostatečnému oploštění 

bránice, dolní apertura hrudníku se nerozšiřuje a obsah dutiny břišní není stlačen. Tato 

insuficience je substituována nadměrnou aktivitou povrchových extenzorů. Mezi hlavní 

příčiny oslabené kontrakce bránice se řadí šikmé nastavení osy bránice v sagitální 

rovině, ztuhlost hrudníku s maximem v jeho dolní části, nevyváženost mezi horními 

a dolními fixátory hrudníku. Oslabení může být také dané poruchou timingu mezi 

kontrakcí bránice a břišních svalů, kdy předbíhá koncentrická aktivita horní části 

m. rectus abdominis a m. obliquus externus abdominis aktivitu bránice. Nedostatečná 

aktivita je v m. obliquus internus, dolní části m. rectus abdominis a m. transversus 

abdominis (Kolář, 2009b).  
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1.4 Objektivizace poruch stabilizační a posturální funkce  

 Objektivizovat poruchy stabilizační a posturální funkce lze následujícími 

technikami: 

 

Dynamometrie 

 Pro neinvazivní vyšetření síly svalů ISS byl sestaven svalový dynamometr. Je 

tvořen čtyřmi sondami, které se pomocí pásů fixují na lidské tělo. Sondy obsahují 

tenzometrický převodník síly na digitální signál. Ve studii Koláře a Lewita (2005) byli 

probandi vyzvání k provedení bráničního testu dle Koláře. Využili dva silové senzory, 

které umístili v dorzální části pod dolními žebry na rozhraní regio lumbalis a regio 

lateralis, tj. laterálně od zevní hrany m. quadratus lumborum. V místech dotykových 

ploch nastává aktivace, rozšiřuje se obvod pasu a vzniká tlak na dotykové plochy 

svalového dynamometru. Tímto testem se hodnotí schopnost aktivovat svaly hlubokého 

stabilizačního systému páteře v koordinaci s bránicí, břišními svaly a svaly pánevního 

dna (Vobr, 2012). Aktivaci hluboko uložených svalů páteře za pomocí dynamometru 

u pacientů s LBP měřili také autoři Malátová, Rokytová, Stumbauer. Zjistili, že 

po 6 týdenní intervenci zaměřující se na korekci postury a trupové stabilizace bylo 

dosaženo zlepšení aktivace těchto svalů (Malátová, Rokytová, Stumbauer, 2013). 

 

3D kinematická analýza  

 Kinematická analýza se zabývá zaznamenáním a rozborem pohybu. Procesem 

fotogrammetrické rekonstrukce (což je základní prostředek pro vyšetřování pohybu 

z pohledu kinematické geometrie a kinematiky) se z dvojdimenzionálních dat 

rekonstruuje třídimenzionální objekt. Aby bylo možné využít fotogrammetrické 

rekonstrukce, musí být pohyb zaznamenán minimálně ze dvou směrů (kamer). 

Mezi nejrozšířenější kinematické analyzátory patří optoelektronická zařízení využívající 

odraz infračerveného zařízení od reflexních značek umístěných na těle. Nutností je tedy 

přítomnost vysokofrekvenčních kamer, využití pasivních či aktivních markerů 

a softwarových nástrojů. Ty umožňují jak snadné výpočty základních kinematických 

veličin, tak i náročné komplexní kalkulace (Whittle, 1996, Soumar, 2011).  

 LBP je často doprovázena změnami chůze, jako je například její snížená 

rychlost, která je, dle studií, vyvolaná redukcí kontra-rotace mezi hrudním košem 

a pánví. Kinematiku chůze a aktivitu ES u pacientů s LBP studovali autoři Lamoth, 

Meijer, Daffertshofer et al. (2006). Během různé rychlosti chůze se zaznamenávaly 
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úhlové pohyby hrudníku, bederní páteře a pánve, analyzovala se jejich vzájemná 

koordinace a průměrná amplituda aktivity ES (povrchovými elektrodami). Výsledky 

ukázaly, že oproti kontrolní skupině je chůze pacientů s LBP více rigidní a vykazuje 

menší variabilitu koordinace pohybu v transverzální rovině. Naopak větší variabilitu 

svalových souher vykazuje chůze osob s LBP v rovině frontální, s doprovodnou 

nedostatečnou koordinací aktivity bederního ES. Autoři tak vyvozují, že konzervativní 

léčba by měla obsahovat cvičení na zlepšení intersegmetální a svalové koordinace 

(Lamoth, Meijer, Daffertshofer, 2006). Cooper, Smith, Hancock 3D kinematickou 

analýzou rovněž potvrdili redukci pohybu pánve a bederní páteře a to zejména 

při rychlé chůzi, což autoři hodnotí jako pokus organismu o zvýšení stability páteře 

(Cooper, Smith, Hancock, 2007). Neoptimální chůzi pomocí kinematické analýzy 

potvrdila také studie Vogt, Pfeifer, Portscher et al. (2001), která upozornila na vyšší 

stupeň variability délky kroků pacientů s LBP (Vogt, Pfeifer, Portscher, 2001).  

 

Posturografie 

 Posturografie je metoda, která slouží k vyšetření posturální stability 

a reaktibility. Je založená na měření reakčních sil a momentů těchto sil na silové plošině 

jak při statické, tak při dynamické situaci (Pastucha, Filipčíková, Horák, 2013). 

 Leitner, Mair, Paul, et al. se zaměřili na zkoumání rozdílů posturografického 

záznamu u pacientů s LBP a zdravé kontrolní skupiny. Výsledky odhalily malou 

citlivost posturografu pro odlišení rozdílů mezi oběma skupinami a to v latenci nástupu 

posturální reakce na nečekaný posun plošiny. Signifikantní rozdíly mezi oběma 

skupinami však nalezli při testování schopnosti efektivního využívání vizuálních, 

vestibulárních a proprioceptivních informací a to při náročnějších posturálních 

podmínkách (Leitner, Mair, Paul, 2009).  

 Dynamická posturografie se dle studie autorů Volpe, Popa, Ginanneschi et al. 

(2006) zdá být spolehlivou a dostatečně senzitivní metodou k odlišení osob s LBP 

od zdravé populace. Dle výsledků této studie je posturální stabilita pacientů 

s chronickou LBP v náročných podmínkách udržována zvýšenou oscilací v antero-

posteriorním směru. Tito pacienti jsou zárověn více závislí na zrakové kontrole (Volpe, 

Popa, Ginanneschi, 2006). 
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EMG   

 V kapitole 1.1 Vertebrogenní algický syndrom – etiologie a patogeneze 

a 1.3 Stabilizační systém páteře jsou uvedeny studie, které využívají ke svému výzkumu 

zejména EMG (jehlovou i povrchovou) a to jak k detekci aktivity povrchových 

zádových svalů, tak k detekci aktivity hluboko uložených svalů páteře (LM) a břišní 

stěny (TrA). V souvislosti se stavem autochtonní muskulatury a stabilizace páteře je 

to často užívaná metoda. Pro ukázku využití EMG v souvislosti se trupovou stabilizací 

odkazuji na výše uvedený text. 

 

 K zaznamenání objektivních změn po terapii DNS konceptem byla ve výzkumné 

části této práce využita 3D analýza páteře ve statickém stoji a při chůzi zprostředkovaná 

Moiré topografickou metodou. Dále byl využit pedoscan. Proto jsou následně tyto dvě 

metody podrobněji popsány: 

 

Optické měřící 3D metody - Moiré metody  

 Jako metoda klinické diagnostiky je topografická analýza lidského těla 

používána od roku 1970. Od této doby roste úsilí ke zlepšení přesnosti metody 

a usnadnění výkladu topogramů pomocí specifického software. Četnost využití Moiré 

techniky v klinické praxi stoupá, na druhé straně metodické postupy Moiré topografie 

zatím nejsou (Porto, Gurgel, Russomano, 2010) dostatečně dobře definovány v odborné 

literatuře. Nejvíc publikací, využívající Moiré topografii, se zabývalo vývojem skoliózy 

u dětí školního věku a hodnocením jejich postury (Minguéz, Buendía, Cibrián, 2007). 

Naproti tomu je zde stále nedostatek klinických výzkumů, které by byly užitečné 

při detekci deformit páteře u starších pacientů (Porto, Gurgel, Russomano, 2010). 

 Rozlišujeme dvě základní metody měření – stínová Moiré metoda a projekční 

Moiré metoda. Stínová Moiré technika využívá rastr, který je umístěný 

před zkoumaným povrchem. Jeho osvětlením vznikne stínová mřížka, jež je 

deformována tvarem povrchu objektu. Povrch objektu je pak snímán pomocí 

záznamového zařízení. V projekční Moiré metodě se nepoužívá reálný rastr, ale stínová 

mřížka je generována přímo ze světelného zdroj. Moiré obrazec pak vzniká 

zpracovaním v počítačovým softwaru (Porto, Gurgel, Russomano, 2010). 
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Základní principy použitého přístroje DIERS formetric - měření a analýza tvaru - 

princip triangulace 

Základním metrologickým principem metody Moiré je princip triangulace. Jedná 

se o způsob zjišťování souřadnic a vzdáleností a provádí se trigonometrickým 

výpočtem. Pomocí světelného zdroje, je objekt osvícen pod určitým úhlem. Pokud 

známe směr paprsku a vzdálenost mezi kamerou a světelným zdrojem, je možné 

vypočítat vzdálenost objektu a kamery. Elektronický optický konvertor mění světelný 

signál na digitální (Horn, 2009). 

 

Základní principy použitého přístroje DIERS formetric - měření a analýza tvaru - 

princip „stripe projection“  

K sestavení senzoru pruhové projekce je potřeba nastavit projektor a jednu nebo dvě 

analogové nebo digitální videokamery. Projektor osvětluje v chronologickém pořadí 

měřený objekt vzory paralelního světla za vzniku tmavých pruhů. Kamera registruje 

promítané vzory pruhů pod známým úhlem pohledu. Každá kamera získává obraz 

z jednotlivé projekce. To vytváří časový sled (sekvenci) různých hodnot jasu 

jednotlivých obrazových bodů. Následně jsou povrchové body systémem tří-

dimenzionálně rekonstruovány (Horn, 2009). 

 

Analytické kroky po dokončené rekonstrukci povrchů u použitého přístroje DIERS 

formetric - povrchová analýza tvaru 

Po dokončení nahrávání a rekonstrukce jsou výsledky k dispozici jako trojrozměrné 

souřadnice x, y, z pro všechny měřené body. Toto znázornění je nevhodné k přímé 

interpretaci snímku. Nejdříve je nutné popsat charakteristiky tvaru povrchu nezávisle 

na jejich náhodném prostorovém umístění. To je umožněno pomocí konstant, které jsou 

na souřadnicích nezávislé. Příkladem takové konstanty je délka úseku, objem tělesa, 

nebo úhel mezi hranami mnohostěnu (Horn, 2009). 

 

Analytické kroky po dokončené rekonstrukci povrchů u použitého přístroje DIERS 

formetric - parametry povrchu 

Anatomické orientační body, např. vertebra prominens, jsou vhodné 

pro definování endogenního systému souřadnic, na kterých se zakládají další měření. 

Referenční povrchové body odpovídají pod povrchem uložené kosterní struktuře a jejich 

určení je proto nezbytné pro přesnou rekonstrukci páteře (Horn, 2009).  
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Nejvýznamnější referenční body jsou VP (vertebra prominens), DL (the left lumbar 

dimple, levý bederní dolík) a DR (the right lumbar dimple, pravý bederní dolík). (Pozn.: 

pravým a levým bederním dolíkem se nemíní spina iliaca posterior superior) (Horn, 

2009). 

 

Zde jsou popsány studie, které ve svém výzkumu využily optickou měřící metodu: 

 

 Vztah mezi RTG snímky (dle Raimondiho metody) a rasterstereografií zkoumal 

Mangone et al. (2013). Pomocí těchto dvou metod hodnotil velikost rotace u 25 

pacientů s idiopatickou skoliózou a zjistil signifikantní korelaci naměřených hodnot 

rotace u obou měřících metod (Mangone, Raimondi, Paoloni, 2013).  

 Betsch, Wild, Johnstone et al. (2013) ve své studii porovnávali dva měřící 

systémy - Vicon systém a nový rasterstereografický měřící systém. Cílem studie bylo 

zjistit, zda rasterstereografie je vhodná pro detekci pohybu, stejně jako doposud 

standardně využívaný systém Vicon. Pacienty autoři změřili ve statickém stoji 

a při chůzi na běžícím páse. Výsledky ukazují, že ve statickém vyšetření byly získány 

přesnější data pomocí rasterstereografie. Za dynamických podmínek nebyly nalezeny 

statisticky významné rozdíly mezi systémy. Autoři tak vyvozují, že rasterstereografický 

sytém je taktéž vhodný pro detekci pohybu (Betsch, Wild, Johnstone, 2013). 

Rastereografický systém využili stejní autoři již v roce 2010 k objektivizaci 

modifikovaného Matthiassova testu u zdravých atletů. Z výsledků vyplývá, že zatížení 

předpažených horních končetin pouze pěti procenty tělesné hmotnosti vede 

k signifikantní změně v držení těla (Betsch, Wild, Jungbluth, 2010). 

 Adler, Csongradi a Bleck v roce 1984 hodnotili 327 dívek s cílem identifikovat 

časné příznaky skoliózy. Autoři použili stínovou Moiré metodu a výsledky srovnávali 

s klinickým posturálním vyšetřením. Zjistili nízkou korelaci porovnávaných dvou 

metod, což přičítají použité metodě Moiré. Naproti tomu Yeras, Peña and Junco v roce 

2003 hodnotili 203 jedinců mezi 10 a 15 lety, kde srovnávali taktéž stínovou Moiré 

metodu s fyzikálním vyšetřením zahrnující hodnocení vertikální křivky páteře pomocí 

olovnice a flexe trupu pro detekci idiopatické skoliózy. Dle výsledků se stínová Moiré 

ukázala být přesnější než popsané fyzikální vyšetření (Porto, Gurgel, Russomano, 

2012). 

 Změny napětí a senzomotorické funkce svalů nohy působí změny v postuře 

celého těla. Pro potvrzení tohoto funkčního vztahu využil Pfaff 2008 optického 3D 



Diplomová práce       Efekt konceptu DNS u pacientů s chronickým vertebrogenním syndromem bederní páteře 

     

33 

 

měřícího systému páteře. Vycházel z teorie svalových řetězců (Sherringtona, Busqueta, 

Lewita, Jandy a dalších) a z předpokladu senzomotorické neurologické organizace, kdy 

se proprioceptivní informace, spolu s vizuální a vestibulární kontrolou, podílí 

na koordinaci aktivity (timingu) posturálních svalů.  3D optický měřící systém 

(Formetric) umožnil objektivní analýzu osového postavení páteře, pozice pánve, 

laterální deviace a rotace páteře. Na skupině 50 probandů byl díky těmto paramentům 

prokázán pozitivní vliv cvičení tzv. „malé nohy dle Jandy“ na posturální systém člověka 

(Pfaff, 2008). 

 

 Identifikací změn tvarů povrchu těla pacientů s LBP se zabývali Schröder, 

Stiller, Mattes (2011). Autoři u 8 hodnotících parametrů (zahrnující Coronal imbalance 

VP-DM, Sagittal imbalance VP-DM, Pelvic obliquity, Pelvic torsion, Kyphotic angle 

ICT-ITL (max), Lordotic angle ITL-ILS (max), průměrnou odchylku Apical deviation 

a průměrnou odchylku Vertebral rotation) nejdřív vytvořili referenční hodnoty 

z naměřených 89 žen a 88 mužů, kteří netrpěli bolesti v bederní páteři. Referenční data 

pak porovnali s hodnotami získanými od 15 žen 19 mužů s LBP. Výsledky ukázaly 

u žen s LBP oproti referenční kontrolní hodnotě pouze jednu signifikantní změnu 

(na hladině významnosti α = 0,05) a to parametru Coronal imbalance VP-DM, jehož 

hodnota byla statisticky významně zvýšena. Z 8 hodnotících parametrů nastalo u mužů 

s LBP oproti mužům bez LBP (na hladině α = 0,05) statisticky významné zvýšení 

rovněž hodnoty Coronal imbalance VP-DM. Dále se u mužů s LBP oproti mužům 

bez LBP signifikantně snížila hodnota Lordotic angle ITL-ILS (max) (Schröder, Stiller, 

Mattes, 2011).  

 Schroeder, Klaus (2012) ve svém výzkumu rovněž porovnávali odchylky 

pacientů s LBP oproti zdravé kontrolní skupině, využili však větší vzorek pacientů (129 

žen a 84 mužů s LBP). Oproti předešlému výzkumu mají dle této studie pacientky-ženy 

s LBP ze shodných 8 hodnotících parametrů statisticky významné odchylky páteře 

nejen ve frontální rovině (tj. Coronal imbalance VP-DM), ale také v rovině sagitální (tj. 

Sagittal imbalance VP-DM) a navíc mají přítomnou statisticky významnou torzi pánve. 

Mužská část pacientů s LBP má dle studie rovněž statisticky významné odchylky páteře 

v sagitální rovině, statisticky významné odchylky páteře ve frontální rovině a shodně 

s předchozí studií statisticky významnou redukci bederní lordózy.  

 Schroeder Schaar, Mattes (2013) v souladu se svými nálezy a výsledky ostatních 

studií potvrdili, že rizikovým faktorem u pacientů s LBP je asymetrie páteře ve frontální 
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rovině (tj. Coronal imbalance VP-DM). Protože by tento parametr, i ostatní testované, 

mohly být ovlivněny věkem a nemusely by souviset s LBP, uskutečnili Schroeder,  

Schaar, Mattes (2013) výzkum, kterým potvrdili, že tento parametr jako jediný 

nesouvisí s věkem, ale právě s přítomností LBP. Odchylky parametru Lordotic angle 

ITL-ILS (max) naopak dle autorů více souvisí s věkem, než s LBP. U ostatních 

parametrů nelze potvrdit, že by neměly žádnou vazbu s věkem (Schroeder Schaar, 

Mattes, 2013). 

 

 

DIERS Pedoscan  

 DIERS pedoscan je počítačem asistovaný měřící systém, který zobrazuje 

a zaznamenává rozložení tlaku chodidla působící na podložku při stoji nebo při chůzi. 

Používá se k detekci hodnoty abnormálního tlaku a zjištění pohybových nebo tlakových 

asymetrií. Snímané změny pak zaznamenává v čase. Z dynamické nahrávky lze také 

zhodnotit strategii odvíjení plosky nohy. Vysokofrekvenční (min. 100 Hz) měřící 

technologie umožňuje zdokumentovat i rychlé pohyby COG a změny zatížení (Hübner, 

2010b). 

 

Statické měření 

 Pacient stojí na DIERS pedoscan měřící desce v oblasti aktivního senzoru. 

Modifikací měření může být stoj na jedné noze, případně měření za vyloučení zrakové 

kontroly (Hübner, 2010b). 

Měřené hodnoty: 

 

1. Maximální tlak - nejvyšší zaznamenaná hodnota během měření, 

2. Průměrná hodnota - průměrná hodnota všech senzorů, 

3. Rozložení tlaku – hodnoceno v procentech celkového tlaku na obě nohy, 

4. Povrch – snímají povrchové senzory, 

5. Foot axis angle – úhel spojnice středu paty a středu přední části chodidla měřený 

vzhledem k orientaci snímače, 

6. COG rotation (standard) - úhel spojnice COG na pravé a levé noze měřený vzhledem 

k orientaci snímače (Hübner, 2010b). 
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Dynamické měření 

 Pacient prochází opakovaně přes DIERS pedoscan měřící desku, kde našlapuje 

na oblast aktivního senzoru.  Po minimálně třech opakováních jsou softwarem 

vyhodnocena data. Každé další opakování zvyšuje přesnost měření. Jakmile je záznam 

dokončen, musí provozovatel ověřit údaje a odstranit vadné snímky nevykazující celou 

nohu na snímané ploše. Mimo základní hodnoty varianta dynamického měření 

vyhodnocuje rychlost a sled pohybů, tvar chůzové linie a hodnoty tlaku zaznamenané 

v čase (Hübner, 2010b).  

 Yalcin, Esen, Kanatli potvrdili, že dynamický pedobarografický snímek může 

být využit k evaluaci podélné nožní klenby, neboť byla nalezena signifikantní korelace 

mezi výsledky pedobarografie a rentgenových snímků (Yalcin, Esen, Kanatli, 2010). 

Autoři Ledoux a Hillstrom se zas zaměřili na distribuci tlaku plosky nohy během chůze 
v sedmi různých regionech planty (jeden pod palcem, pět pod jednotlivými metatarsy 

a jeden pod patou). Zjistili, že při plochonoží je signifikantně větší tlak na plošinu 

v regionu pod palcem, ostatní regiony nevykazovaly rozdíl. Dle autorů je tak v rámci 

pes planus přítomná patologie mechaniky prvního paprsku nohy (Ledoux, Hillstrom, 

2002).  

 Míru korelace objektivizačních zobrazovacích metod Moiré topografie-Pedoscan 

se snažili určit autoři Schröder, Mildner, Schaar (2008). Hodnotili, zda jsou výsledky 

zvolených metod na sobě závislé či se vzájemně doplňují. Byl potvrzen statisticky 

významný vztah mezi výsledky obou měřících metod.  Rozložení tlaku nohy v sagitální 

rovině významně korelovalo s trunk inclination a rozložení tlaku nohou ve frontální 

rovině významně korelovalo s odchylkou obratle VP.  Na základě pedobarografické 

analýzy bipedálního stoje však nelze predikovat klinické situace, jako je hyperkyfóza, 

skolióza, pelvis tilt, nebo rozdíly v délce nohou (Schröder, Mildner, Schaar, 2008). 
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1.5 Možnosti terapeutického ovlivnění LBP 

 Všechny koncepty, které ovlivňují posturální svalovou funkci, mohou být 

vhodnou terapeutickou volbou u vertebrogenních obtíží s přítomnou insuficiencí 

integrovaného stabilizačního systému páteře. Jednotlivý výběr pak závisí 

na individuální toleranci a míře efektu daného terapeutického přístupu u konkrétního 

pacienta.  

Zde je uveden přehled mezinárodně užívaných metod: 

 

Metoda podle R. Brunkowové  

 Terapeutický koncept R. Brunkowové se rutinně využívá pro terapii LBP 

(Skikić, Trebinjac, Sakota, 2004a). Metoda je založena na závislosti motorické aktivity 

na postavení aker vzhledem k trupu a hlavě. V terapii se tak využívá systému vzpěrných 

cvičení s cílem aktivovat diagonální svalové řetězce jakožto stabilizační trénink 

pro páteř a končetiny (Kolář, 2009a).  

 Bylo prokázáno, že terapie touto metodou u pacientů s LBP zvyšuje mobilitu 

páteře a snižuje přítomnou bolest (Skikić, Trebinjac, Sakota, 2004a). Shodní autoři 

ve své další studii srovnávali u pacientů s LBP efekt McKenzie cvičení a metody 

Brunkow. Potvrdili větší účinnost McKenzie terapie na obnovu mobility páteře. 

V závěru tak doporučují, že je vhodné začít v terapii osob s LBP McKenzie cvičením 

pro zlepšení mobility páteře a snížení bolesti, a až poté využít metodu Brunkow 

pro posílení paravertebrálních svalů (Skikić, Trebinjac, Sakota, 2004b). 

 

Terapie McKenzie 

 Tato metodika je zaměřená zejména na pacienty s vertebrogenními obtížemi. 

Autor vycházel z principu, že bolest páteře má mechanickou podstatu, a proto je potřeba 

mechanicky tyto poruchy i léčit. Terapie se vybírá podle klasifikace problému jedince 

a pro oblast bederní páteře existují přesně dané polohy a cvičení (například cvičením 

extenze vleže na břiše, autoterapií do flexe vleže na zádech, autokorekce laterálního 

posunu, apod.) (Kolář, 2009b, Pavlů 2003).  

 Systematický přehled randomizovaných klinických studií poskytli autoři Clare, 

Adams a Maher. Jejich cílem bylo, dle dosavadní literatury, zjistit účinnost terapie 

McKenzie při léčbě LBP. Terapie McKenzie se srovnávala s nespecifickým 

konvenčním cvičením, silovým tréninkem, medikamentózní léčbou, vzdělávacími 
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brožurami, masážemi a poradenstvím, a mobilizacemi páteře. Výsledky ukázaly, že 

oproti jmenovaným intervencím, vede terapie McKenzie u pacientů s LBP k větší 

redukci bolesti a disability. Tvorba konečného závěru o efektu terapie je však obtížná, 

neboť nejsou k dispozici údaje o dlouhodobých účincích a žádná studie neporovnávala 

tento koncept s placebem (Clare, Adams, Maher, 2004). Výsledky další analýzy ukazují, 

že metoda McKenzie je u akutní LBP účinnější než pasivní druh terapie (zahrnující 

ledové zábaly, edukační brožury a masáže). Avšak vzniklý rozdíl obou přístupů byl 

malý, což dle autorů naznačuje absenci klinicky hodnotného efektu. V závěru dodávají, 

že existuje také omezené množství důkazů o účinnosti této terapie u chronické LBP 

(Machado, De Souza, Ferreira, 2006). Hosseinifar, Akbari, Behtash, et al. (2013) 

srovnávali efekt stabilizačního cvičení s účinností terapie McKenzie a to na tlouštce 

m. multifidus a TrA, míře bolesti a disability. Došli k závěru, že stabilizační cvičení je 

účinnější v redukci bolesti a disability a také ve zvětšení průřezu TrA (Hosseinifar, 

Akbari, Behtash, 2013). 

 

Feldenkraisova metoda 

 V úvodu práce je u pacientů s vertebrogenními obtížemi zmíněna možná 

porucha korové plasticity a s tím související somatognostické a stereognostické funkce. 

Jako velmi vhodná terapie se pro zlepšení těchto funkcí jeví Feldenkraisova metoda 

(Kolář, 2009b). Její podstatou je uvědomělé vnímání a ovládání pohybů, poloh 

a jednotlivých částí těla (Pavlů, 2003).  

 Efekt této metody na bolest a anxietu u jedinců s LBP sledovali Smith, Kolt 

a McConville. Výsledky ukázaly, že Feldenkraisova metoda je účinná v redukci 

afektivní složky bolesti, ale ne složky senzorické. Metoda také dle výsledků nepůsobí 

snížení míry anxiety (Smith, Kolt, McConville, 2001). 

 

Brüggerův koncept 

 Působením patologicky změněné aferentace dochází v pohybové soustavě 

ke vzniku reflektorických ochranných mechanismů, které vyvolávají v pohybovém 

systému změnu fyziologických průběhů pohybů a držení těla. V této terapii je snaha 

o odhalení zdroje patologické aferentace tak, aby mohly být opět nastoleny fyziologické 

a ekonomické průběhy pohybů a vzpřímené držení těla. Hlavní indikační oblastí jsou 

funkční onemocnění hybného systému (Pavlů, 2009).  
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 Dle studie Pavlů a Bílkové došlo na Moiré topografii po terapie tímto konceptem 

ke snížení velikosti thorakolumbálního a bederního zakřivení páteře. Autorky proto 

ve své studii doporučují Brüggerovův koncept také pro léčbu idiopatické skoliózy 

(Pavlů, Bílková, 2009). 

 

Škola zad 

 Jedná se o tréninkové programy, jejichž cílem je jak primární, tak sekundární 

prevence především funkčních i degenerativních onemocnění páteře. Snahou je vyloučit 

v běžném denním životě taková držení těla a vykonávání takových pohybů, které působí 

vysoké zatížení meziobratlových disků (Pavlů, 2003).  

 Účinek školy zad na bolest a funkční disabilitu u pacientů s LBP studovali autoři 

Sahin, Albayrak, Durmus et al. (2011). Jedinci s LBP byli rozděleni do 2 skupin, z nichž 

jedna obdržela, mimo fyzioterapii, navíc program školy zad. Efekt léčby byl měřen 

pomocí VAS a Oswestry dotazníku a to bezprostředně po intervenci a následně 

po 3 měsících. Autoři zjistili, že po uplynutí 3 měsíců ve skupině pacientů, která 

obdržela mimo fyzioterapii navíc program Školy zad, došlo k signifikantně větší redukci 

bolesti a disability (Sahin, Albayrak, Durmus, 2011). Srovnání účinnosti terapie 

McKenzie a Školy zad uskutečnili Garcia, Costa, Da Silva. Z jejich výsledků vyšla jako 

efektivnější metoda McKenzie v oblasti snížení míry disability, avšak v oblasti míry 

vnímání bolesti nebyly nalezeny signifikantní rozdíly (Garcia, Costa, Da Silva, 2013).   

 

PNF 

 Základním neurofyziologickým mechanismem PNF je cílené ovlivňování 

neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentních impulzů ze svalů, šlach 

a kloubů. Využívají se účelně kombinované a odstupňované sledy svalových kontrakcí a 

relaxací vybavované pomocí proprioceptivní či exteroceptivní stimulace. Na těchto 

pohybových vzorech se vždy podílí složka flekčně-extenční, abdukčně-addukční 

a složka rotační, pohyby tak mají diagonální, spirálovitý průběh (Pavlů, 2003). 

 Po 4 týdenní terapií Proprioceptivní neuromuskulární facilitací byl u pacientů 

s LBP prokázán pozitivní efekt 2 vybraných technik (rytmické stabilizace a izotonické 

kontrakce bez relaxace) na vytrvalost trupových svalů a mobilitu bederní páteře 

(Kofotolis, Kellis, 2006). Lepší účinek PNF u osob s LBP oproti konvenčnímu cvičení 

(obsahující bridging, přitahování kolen k trupu vleže na zádech, cvičení na 4 

s extendovanými kontralaterálními končetinami) prokázala také studie Kumar, Zutshi a 
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Narang (2011). Naproti tomu u žen s poporodními bolestmi lumbopelvické oblasti 

působilo, oproti PNF, efektivněji stabilizační cvičení (Tanvi, Shalini, Parul, 2013). 

 

Pilates 

 Někteří výzkumníci předpokládají, že insuficience m. TrA, m. multifidus 

a dalších hluboko uložených svalů, je zodpovědná za snížení stability páteře a rozvoj 

LBP. Pilates tyto svaly, slovy autorů, posiluje, a proto může být taktéž vhodným 

terapeutickým prostředkem při léčbě LBP. Cílem Pilates tréninku je obnovit flexibilitu 

těla, zvýšit sílu trupových svalů a zlepšit tak posturální zajištění člověka, a naučit se 

koordinovat pohyb s dýcháním (Posadzki, Lizis, Hagner-Derengowska, 2011).  

 Bylo vytvořeno několik systematických přehledů o efektu Pilates na LBP. Jeden 

z nich uvádí, že ačkoli jsou jisté důkazy podporující účinnost, nelze vytvořit definitivní 

závěr, kromě takového, že je zapotřebí dalších výzkumů o větších vzorcích, s jasněji 

definovanou standartní (kontrolní) péčí a lépe porovnatelnými výsledky (Posadzki, 

Lizis, Hagner-Derengowska, 2011). Špatnou metodologickou kvalitu, neprůkazné 

důkazy o efektu a malý výzkumný vzorek potvrzuje i další metanalýza z roku 2013 

(Wells, Kolt, Marshall, 2013). 

 

Neurac závěsný systém 

 Stabilizační cvičení v závěsu se taktéž užívá k léčbě LBP. Cvičení 

v mechanickém závěsném systému se zaměřuje na oslovení tonicky aktivních 

stabilizačních svalů, které se nacházejí (zejména) v blízkosti kloubů a hrají klíčovou roli 

ve feedforward strategii řízení motoriky. Neurac léčebná metoda vytváří pasivní výkyvy 

či mechanické vibrace. Pokud jsou vibrace o nízké frekveci aplikovány na celé tělo, 

zlepšují, dle některých autorů, hluboké čití lumbosakrální oblasti. Bylo také zjištěno, že 

krátké působení vibrací zvyšuje u pacientů s LBP sílu stabilizačních svalů. Lumbální 

stabilizační cvičení v Neurac závěsu u pacientů s LBP prokazatelně snižuje bolest, 

zlepšuje posturální stabilitu a normalizuje svalovou reaktibilitu (Kim, Kim, Bae, 2013). 

 

Z českých přístupů, z nichž některé jsou mezinárodně uznávané, lze k léčbě LBP 

například využít: 
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Vojtova reflexní lokomoce  

 Tato metoda využívá vstup do geneticky kódovaného motorického programu 

(Vojta, Peters, 2010). Terapie je prováděna reflexním způsobem a dochází při ní 

k aktivaci svalů ve fyziologických pohybových vzorech či řetězcích, které dosud 

pracovaly ve vzorech patologických či vůbec (Zounková, Šafářová, 2009). 

 

Senzomotorická stimulace  

 Dosažení automatické aktivace žádaných svalů k odstranění svalové 

nerovnováhy na podkladě facilitace proprioceptorů a aktivace spino-cerebelo-

vestibulárních drah využívá metodika senzomotorické stimulace autorů Janda, Vávrová 

(Pavlů, 2003). Autoři původně vycházejí z konceptu Freemana, avšak ve své metodice 

navíc uplatňují nové neurofyziologické poznatky o funkci exteroceptorů 

a proprioceptorů, a znalosti teorie motorického učení. V metodice se klade důraz 

na facilitaci pohybu z chodidla, trénuje se tak, mimo jiné, cvičební prvek „malá noha“, 

který aktivuje hluboké svaly nohy (Veverková, Vávrová, 2009). Vliv prvku 

senzomotorické stimulace -  „malé nohy“ - na změny v posturálním systému člověka je 

popsán ve studii uvedené v kapitole 1.4 Objektivizace poruch stabilizační a posturální 

funkce – Optické měřící 3D metody - Moiré metody. 

 

Spinální cvičení podle Čumpelíka 

 Ke cvičení ovlivňující posturální funkce se řadí také spinální cvičení podle Jiřího 

Čumpelíka, které vychází z principu, že změna aferentace vede ke změně motorické 

odpovědi CNS. Během cvičení je udržováno neustálé napřímení, neboť „ideální“ 

nastavení výchozí polohy předchází vertebrogenním obtížím. Na tomto výchozím 

postavení se podílí nejen páteř, ale také koordinace a integrace různých svalových 

souher s dýcháním a polohou nohou. Pomocí cvičení se vyvolává obnova programu 

pro vzpřímené držení těla, který u dítěte funoval, ale z různých důvodů byl během 

dospívání (i poté) modifikován (Kolář, 2009b). 

 

Metoda Ludmily Mojžíšové 

 Princip této metody vychází ze skutečnosti, že existuje reflexní vztah mezi páteří 

a vnitřními orgány. Porucha na úrovni osového orgánu tak může vyvolat poruchu 

vnitřního orgánu a naopak. Terapie je založena na intervenci v oblasti nervosvalového 

aparátu (Konečná, 2007) a dnes je neodmyslitelně spojena s léčbou zejména funkční 
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ženské sterility. Původně však byly léčebné postupy Ludmily Mojžíšové primárně 

používany pro pacienty s bolestmi zad, a doposud se tato metoda na vertebrogenní 

dysfunkce může s úspěchem využít (Ježková, Kolář, 2009, Konečná, 2007). Metoda 

obsahuje mobilizační techniky, uvolnění m. levator per rectum a sestavu cviků 

pro aktivní denní cvičení. Sestava cviků je zaměřena zejména na změnu koordinace 

břišních a hýžďových svalů, které společně se svaly pánevního dna zajišťují správné 

postavení pánve (Ježková, Kolář, 2009). 

 

 V neposlední řadě ovlivnění funkce svalů v jejich posturálně lokomoční funkci 

zajišťují také techniky dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS). Vzhledem 

k tomu, že je tento terapeutický koncept využit ve výzkumné části této práce, je proto 

následně podrobněji rozebrán: 

 

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)  

 Jedná se o rehabilitační přístup, který je založen na principech vývojové 

kineziologie, a jehož autorem je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD. Základním 

teoretickým východiskem vývojové kineziologie je fakt, že se člověk rodí jako nezralý 

jedinec a to jak z hlediska motorické funkce, tak morfologie pohybového systému 

(Kolář, Kobesová, 2010). Vývoj motorické funkce je v raném dětství geneticky 

determinován a je závislý na zrání CNS. Vývojová kineziologie tak zdůrazňuje existenci 

charakteristických centrálních pohybových vzorů, které jsou vrozené, objevují se 

automaticky v určitém vývojovém pořadí, a umožňují dítěti kontrolovat držení těla, 

dosáhnout vzpřímení proti gravitaci a účelně se pohybovat pomocí svalové aktivity 

(Frank, Kobesová, Kolář, 2013). Synchronie existuje také mezi zráním CNS 

a strukturálním (anatomickým) vývojem kostí, svalů a dalších měkkých tkání. Souhrnně 

řečeno, maturace CNS ovlivňuje vývoj motorických vzorů, které zase působí na vývoj 

struktury (Frank, Kobesová, Kolář, 2013). Anatomické parametry (jako je torzní 

a kolodiafyzární úhel kyčelního kloubu, tvar pately, apod.) jsou významné faktory, 

neboť ovlivňují stabilizaci kloubu během působení zevních sil (Kolář, Šafářová, 2009). 

 Důležitá stabilizační souhra svalů uzrává za fyziologické situace na konci 

čtvrtého měsíce (Kolář, Lewit, 2005). Tento centrální program, zahrnující rovnovážnou 

aktivaci mezi autochtonní muskulaturou a flexory osového orgánu (flexory uložené 

na přední straně krku a horní hrudní páteři, a nitrobřišní tlak), vede k extenzi páteře 

(axiálnímu napřímení), která umožňuje rovnoměrné zatížení jednotlivých páteřních 
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segmentů (Kolář, Kobesová, 2010). Jedná se o bazální vzor, jež je součástí celé další 

ontogeneze. Vyvážená funkce mezi svaly s antagonistickou funkcí umožňuje funkčně 

centrované nastavení také v oblasti periferních kloubů (Kolář, 2009c). Díky 

centrovanému postavení každého kloubu nedochází k přetížení měkkých tkání a skeletu, 

a proto za každé statické situace i během pohybu by měly být jednotlivé pohybové 

segmenty zpevněny koordinovanou aktivitou agonistů a antagonistů (Kolář, Šafářová, 

2009).  

 Aktivita hluboko uložených svalů páteře v koordinaci s intraabdominálním 

tlakem jsou součástí feed-forward řídícího mechanismu, neboť zpevnění páteře vždy 

předchází cílenému pohybu (Kobesová, Kolář, 2012, Frank, Kobesová, Kolář, 2013). 

Zatímco cílený pohyb volně kontrolujeme, reaktivní stabilizační funkce probíhají 

automaticky a mimovolně (Kolář, Křikavová, 2008). Tím, že se svaly integrovaného 

stabilizačního systému zapojují do všech pohybů, jsou také zdrojem značných vnitřních 

sil. Ty jsou stejně významné, jako síly zevní, neboť k přetížení páteře může vést 

nejenom insuficience svalových stabilizátorů, ale také nadměrná a jednostranná svalová 

aktivita, která přesahuje síly vnější (Kolář, Lewit, 2005). 

 DNS koncept ovlivňuje výše jmenovanou stabilizační aktivitu svalů (Kolář, 

Šafářová, 2009), kterou se snaží zapojit v takové kvalitě, kterou spatřujeme 

u fyziologicky se vyvíjejícího dítěte ve 4. měsíci. Při této stabilizaci je dosažena 

rovnovážná aktivita mezi monosegmentálními extenzory, břišními svaly, bránicí 

a pánevním dnem, a rovnováha mezi hlubokými flexory a extenzory krční a horní 

hrudní páteře (Kolář, Lewit, 2005). Jedním z parametrů, který ovlivňuje anteriorní 

posturální stabilitu v lumbopelvické oblasti, je intraabdominální tlak. Ten je regulován 

právě kokontrakcí bránice, pánevního dna a TrA (viz výše popsaný Mechanismus 

nitrobřišního tlaku). Správný způsob dýchání je tak předpokladem fyziologické 

stabilizace páteře a zároveň postura velmi citlivě ovlivňuje dýchání, proto má bránice 

nejen respirační funkci, ale také důležitou funkci posturální. Cílem je tedy zapojit 

bránici do dýchání a tím i do stabilizačních funkcí bez účasti auxiliárních dýchacích 

svalů. Aby to bylo možné, je nejdřív potřeba dosáhnout napřímení páteře s vhodnou 

fixací lopatek a dosáhnout správného postavení hrudního koše s ovlivněním jeho 

rigidity (Kolář, Šafářová, 2009). Bránice a pánevní dno se pak mohou aktivovat 

v postavení, kdy předozadní osa spojující anteriorní a posteriorní úpony je nastavena 

horizontálně (Kolář, Lewit, 2005). Při cíleném ovlivňování stabilizační funkce 

se vychází ze dvou globálních vzorů, které zrají během posturální ontogeneze. 
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Kineziologické principy těchto dvou modelů jsou mimovolní součástí všech našich 

pohybů. Jedná se o ipsilaterální model, ve kterém jsou končetiny na jedné straně 

nákročné a druhostranné končetiny opěrné. Jeli opěrná a nákročná funkce končetin 

vyjádřena kontralaterálně (tj. LHK - PDK a PHK - LDK), jedná se o kontralaterální 

vývojový model. Vzniká tak kombinace otevřených a uzavřených kinematických 

řetězců, ve kterých opěrná a nákročná končetina provádí v kloubech opačný (tj. 

reciproční) pohyb. Nastavenou výchozí lokomoční polohou se reflexně aktivuje 

integrovaný stabilizační systém páteře, horní a dolní končetiny se zapojují do opěrné a 

nákročné funkce. Volba polohy vychází z individuálních předpokladů jedince 

a pravidlem bývá postup od poloh s nižšími posturálními nároky k polohám posturálně 

náročnějším (Kolář, Šafářová, 2009). 

Jedním ze základních cílů je volní kontrola automatické posturální funkce svalů. 

Edukovanou svalovou souhru stabilizačních svalů se jedinec postupně snaží zařadit 

do běžných denních činností (Kolář, Šafářová, 2009). 
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2 Cíle a Hypotézy 

 

Cíle studie:  

 

1. Pomocí Moiré projekční topografické metody a Pedoscanu zaznamenat u 13 osob 

s LBP, zda dochází k signifikantním změnám parametrů hodnotících posturu po terapii 

DNS konceptem.  

 

2. Zhodnotit, zda u 13 pacientů s LBP dochází k pozitivním změnám subjektivního 

vnímání bolesti (dle Numerické škály bolesti) a pozitivním změnám ve vnímání 

omezení běžných denních aktivit v důsledku bolesti bederní páteře (dle Oswestry 

dotazníku) po terapii DNS konceptem.  

 

3. Posoudit, jakou měrou u 13 pacientů s LBP korelují nastalé subjektivní změny 

po terapii DNS se změnami zaznamenanými přístrojovou technikou.  

 

4. Navrhnout, zda lze Moiré topografickou metodu použít k objektivizaci kvality 

posturálních funkcí.  

 

Hypotézy: 

 

H
A
1. Po terapii DNS dochází k signifikantním změnám vybraných parametrů na Moiré 

projekční topografii. 

 

H
A
2. Po terapii DNS dochází k signifikantním změnám hodnot zaznamenaných během 

chůze na Pedoscanu.  

 

H
A
3. Po terapii DNS dochází k signifikantním změnám v subjektivním vnímání bolesti 

(dle Numerické škály bolesti) a ve vnímání omezení běžných denních aktivit v důsledku 

bolesti bederní páteře (dle Oswestry dotazníku). 
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3 Metodika 

 

Výzkumný soubor 

 Výzkumný soubor tvořilo 13 osob (10 žen a 3 muži) s bolestí v oblasti bederní 

páteře. Výběr probandů se uskutečnil v Centru pohybové medicíny (CPM Praha-

Chodov) za součinnosti zdejších lékařů. Všichni účastníci byli srozuměni a souhlasili 

s postupem léčby, hodnocením terapie a využitím naměřených dat a fotografií 

(podepsané informované souhlasy jsou k dispozici v CPM). Výběr pacientů respektoval 

následující kritéria: 

 

- bolest pacient vnímá lokalizovaně pouze do oblasti bederní páteře (tzn. krční i hrudní 

páteř jsou bez bolesti)  

- bolest přetrvává déle než 6 měsíců 

- pacient je bez přítomnosti kořenové iradiace do dolních končetin 

- u pacienta nejsou přítomny prokázané nebo klinicky významné strukturální změny 

páteře (dle RTG vyšetření) 

- pacient je bez přítomnosti artrózy kloubů dolních končetin (pro možný zkrat 

končetiny) 

- u pacienta není přítomna výraznější asymetrie v délce (nad 0,5 cm) a asymetrie 

postavení dolních končetin (zkrat nebo nesymetrické postavení - jako např. valgozita 

kalkaneu, asymetrické postavení kolenního, kyčelního kloubu - se projeví jako odchylka 

na snímcích jak před, tak i po terapii) 

- pacient neprodělal žádný operační zákrok v oblasti bederní páteře ani celého 

pohybového aparátu 

- pacient se nachází ve věkovém rozmezí: 30 – 55 let 

  

Všech 13 pacientů splnili výše uvedené podmínky. 

 

 Průměrný věk mužů činil 39 let, průměrný věk žen 41,7 let. Mužská skupina 

průměrně vážila 79 kg, dámská část probandů vážila průměrně 62,6 kg, z toho 3 ženy 

vykazovaly lehkou nadváhu s hodnotami BMI 26-27, všichni ostatní účastníci se 

nacházeli v pásmu BMI 20 – 24. Mužská část pacientů v průměru měřila 184 cm 

a dámská skupina 165, 2 cm. 
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Všem pacientům byla odebrána anamnéza, ze které jsou níže uvedeny nejdůležitější 

informace: 

 

Prodělané úrazy a operace  

Prodělané úrazy zahrnovaly distorzi v oblasti hlezenního kloubu (u 1 pacienta), 

konzervativně léčenou frakturu tibie (u 1 pacientky), konzervativně léčenou frakturu 

claviculy (u 1 pacientky), konzervativně řešenou frakturu distálního humeru 

(u 1 pacienta). Prodělané operace se týkaly provedení císařského řezu (u 2 pacientek) 

a laparoskopického odstranění děložních myomů (u 1 pacientky). Žádný 

ze jmenovaných úrazů a operací nebyl akutně vzniklý.  

 

Prodělaná a současná významná onemocnění, užívané léky 

Dvě pacientky trpěly perzistující formou astma bronchiale, která měla lehký charakter 

tíže postižení a nevyžadovala tak medikamentózní léčení. Jedna pacientka trpěla středně 

těžkou perzistující formou astma brochiale a užívala příslušnou medikaci. Další 

pacientka prodělala onkologické onemocnění, které zahrnovalo karcinom mammy, a 

v době terapie užívala hormonální léčbu. Infekční mononukleózu prodělala rovněž 

jedna žena z dámské části probandů. Kromě výše zmíněné farmakologické léčby dvou 

pacientek, se žádný z probandů na nic neléčil.  

 

Zaměstnání 

Šest probandů pracovalo v kancelářském typu zaměstnání a během pracovní směny 

převážně seděli. Ostatní zaměstnání zahrnovaly stavby vedoucího, zubního lékaře, 

sestřičku, učitelku, rehabilitační lékařku, matku na mateřské dovolené (dřív pracující 

v sedavém typu zaměstnání) a pracovnici vykonávající výrobní práce v kosmetickém 

průmyslu.  

 

Sport 

Všichni pacienti uvedli, že se rekreačně věnují (minimálně jedenkrát týdně, maximálně 

pětkrát týdně) sportovní činnosti, mezi kterou patřil basketbal, plavání, turistika, jízda 

na kole, aerobic, in-line bruslení, pilates, power jóga, běh, lyžování, tenis, volleyball 

a jízda na koních.  
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Charakter současné bolesti v oblasti bederní páteře 

Většina pacientů shodně uváděla bolest bederní páteře v souvislosti s dlouhodobou 

statickou pozicí (zejm. sedem), bolest při vstávání a napřímení, bolest při déletrvající 

(zejm. pomalé) chůzi a bolest při zvedání břemen. Menší část pacientů uváděla ranní 

bolesti, bolesti během sportovní činnosti a bolest akcentující se v pozici vleže na břiše. 

Všichni pacienti se nacházeli v chronickém stádiu onemocnění, kdy jejich bolestivé 

obtíže trvaly minimálně 6 měsíců a maximálně 3 roky.   

 

Postupy při vstupním a výstupním vyšetření, výběr a popis hodnotících parametrů 

 Při vstupním i výstupním vyšetření byly použity dva dotazníky, které monitorují 

subjektivní stav pacienta před a po ukončení terapie. Jednalo se o numerickou škálu 

bolesti (0 – 10), kde 0 vyjadřuje stav bez bolesti a 10 stav maximální bolesti. Pacienti 

byli vyzváni, aby zakroužkovali číslo vyjadřující jejich momentální bolest v bederní 

páteři. Druhá kvantifikace subjektivních obtíží se týkala omezení běžných denních 

aktivit vlivem přítomné bolesti. K tomu byl využit standardizovaný Oswestry dotazník 

(Oswestry low back pain disability questionnaire - LBPDQ) (viz příloha č. 1.), který 

obsahuje 10 následujících hodnotících sekcí:  

 

1. sekce - Intenzita bolesti, 2. sekce - Osobní péče (mytí, oblékání, atd.), 3. sekce - Zvedání 

břemene, 4. sekce - Chůze, 5. sekce - Sezení, 6. sekce - Stání, 7. sekce - Spánek, 

8. sekce - Sexuální život, 9. sekce - Společenský život, 10. sekce -  Cestování.  

 

 Maximální možné skóre z každé sekce zahrnovalo 5 bodů, kdy nulová hodnota 

znamenala aktivitu vykonanou bez omezení a přítomnosti bolesti, a maximální (tj. 5) 

nemožnost jejího provedení. Celkové skóre pacienta se dělilo maximálním možným 

dosaženým počtem (tj. 50). Hodnoty jsou uvedeny v procentech a znamenají míru 

omezení běžných denních činností z důvodu bolesti bederní páteře. Zde je řazení:  

 

0 – 20 %: minimální disabilita 

21 – 40 %: lehká disabilita 

41 – 60 %: těžká disabilita 

81 – 100 %: Tito pacienti jsou upoutání na lůžko nebo zveličují své symptomy 

(Niskanen, 2002) 
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 Z objektivizačních metod byla využita před začátkem terapie a po jejím skončení  

DIERS Moiré projekční topografie a DIERS Pedoscan, kterými disponuje Centrum 

pohybové medicíny. Vyšetření na DIERS Moiré topografii zahrnovalo tvorbu statického 

snímku zad - 4D average (viz obr. č. 1), a dynamický záznam zad v průběhu chůze 

na chodícím páse - 4D motion (viz obr. č. 2). Technické zajištění vyžadovalo pouze 

maximální redukci světla v místnosti měření. Před zahájením měření se 

do softwarového systému zadávala probandova váha, výška a velikost nohy. Pacienti 

byli vždy měřeni ve spodním prádle (resp. jeho dolní části), s poodhalenou oblastí spina 

iliaca posterior superior a vlasy vyčesanými tak, aby byla viditelná linie vlasů. Hodinky, 

prstýnky a řetízky musely být po čas měření odloženy, aby se zabránilo vzniku 

nevhodných světelných artefaktů. Před dynamickým měřením si pacienti vyzkoušeli 

chůzi na běžícím páse, aby se adaptovali na nové podmínky a určili si rychlost, která 

odpovídá jejich běžné lokomoci. Tato rychlost byla zaznamenána a shodně použita 

při výstupním vyšetření. 

 Statický snímek vyžadoval stoj na platformě, při kterém se paty pacientů 

dotýkaly zvýšeného zadního okraje plošiny. Režim 4D average zajistil měření stoje 

v čase (cca 5 s). Produktem tohoto typu měření nebylo video, ale snímek, který je 

nejblíž spočítanému průměru všech dostupných snímků. Pro zajištění zvýšené 

korektnosti byly všechny obrázky před produkcí finálního snímku dle manuálu ručně 

oříznuty.  

 

Zde jsou vysvětleny použité zkratky: 

 

VP – vertebra prominens 

DL – dimple left (levý dolík)* 

DR – dimple right (pravý dolík)* 

DM – dimple middle – bod nacházející se mezi DL a DR 

 

*Pozn.: DL a DR nejsou shodné se SIPS – spina iliaca posterior superior 

V případě nutnosti byly při měření použity reflexní značky pro stanovení VP, DL a DR.  
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Obr. č. 1.: Moiré snímek 4D average 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Obr. č. 2.: Moiré snímek 4D motion 
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(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Mezi hodnotící parametry Moiré statického snímku zad byly zvoleny: 

 

Sagittal imbalance VP-DM (°) – úhel mezi spojnicí VP-DM a vertikální rovinou, značí 

posun trupu v sagitální rovině (inklinace, reklinace) (viz obr. č. 3) 

 

Coronal imbalance VP-DM (mm) – laterální deviace VP od DM (viz obr. č. 4) 

 

Obr. č. 3: Inklinace trupu (°)                Obr. č. 4: Deviace VP od DM ve frontální   

(sagittal imbalance)                   rovině (mm) (coronal imbalance)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hübner, 2010a)                        (Hübner, 2010a) 

 

Vertebral rotation (+max) (°) – maximální přítomný stupeň rotace obratle vpravo 

 

Vertebral rotation (-max) (°) – maximální přítomný stupeň rotace obratle vlevo  

 

Pelvic obliquity DL-DR (mm) - sešikmení pánve dané spojnicí DL-DR a horizontální 

rovinou (viz obr. č. 5) 

 

Pelvic torsion DL-DR (°) – vzájemná torze povrchových vertikálních normál DL a DR 

(viz obr. č. 6) 

 

 

 

 



Diplomová práce       Efekt konceptu DNS u pacientů s chronickým vertebrogenním syndromem bederní páteře 

     

51 

 

Obr. č. 5: Šikmá pánev (mm)    Obr. č. 6: Torze pánve (°)  

(pelvic obliquity)      (pelvic torsion) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hübner, 2010a)       (Hübner, 2010a) 

 

Kyphotic angle ICT-ITL (max) (°) – maximální kyfotický úhel, měřeno mezi tečnou 

inflexního bodu C-Th a tečnou inflexního bodu Th-L (viz obr. č. 7) 

 

Lordotic angle ITL-ILS (max) (°) – maximální lordotický úhel, měřeno mezi tečnou 

inflexního bodu Th-L a tečnou inflexního bodu L-S (viz obr. č. 7) 

 

Obr. č. 7: Maximální kyfotický a lordotický  

úhel (max kyphotic angle, max lordotic angle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Hübner, 2010a) 
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Apical deviation VPDM (+max) (mm) – maximální pravostranná deviace podélné osy 

páteře v úseku VP-DM ve frontální rovině (maximální konvex křivky vpravo)  

 

Apical deviation VPDM (-max) (mm) - maximální levostranná deviace podélné osy 

páteře v úseku VP-DM ve frontální rovině (maximální konvex křivky vlevo) 

 

Mezi hodnotící parametry Moiré dynamického záznamu zad v průběhu chůze byly 

zvoleny: 

 

Rotation correction (pelvis) (°) – stupeň horizontální rotace DL a DR (když DR 

směřuje dorzálně, pánev se otáčí doprava). Parametrem, který se porovnával, byl rozdíl 

pravostranné a levostranné rotace, čímž se hodnotila symetrie rotace pánve během 

chůze na běžícím páse.  

 

Scoliotic angle (°) – úhel skoliotického zakřivení během chůze, který se měřil ve fázi 

dvojí opory (viz obr. č. 8). 

 

Obr. č. 8: Skoliotický úhel (°) (scoliotic angle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

 Z Diers pedoscanu byl využit režim dynamic. Pacienti se tak několikrát prošli 

přes desku, která zaznamenala tlakové rozložení nohou během jejich lokomoce. 
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Mezi hodnotící parametry Diers dynamického pedoscanu byly zvoleny: 

 

Total force (N) – maximální tlak nohy vyvinutý v průběhu chůze. Srovnáváno se 

stejnostrannou končetinou po terapii (viz obr. č. 9) 

 

Obr. č. 9: Maximální tlak nohy v průběhu chůze (N) (total force) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Postupy při terapii DNS konceptem 

 DNS terapie probíhala v Centru pohybové medicíny pod vedením 

5 certifikovaných DNS terapeutů. Pacienti absolvovali 5 hodinových terapií a každý 

z nich byl veden vždy stejným fyzioterapeutem po celou dobu terapie. Časový rozestup 

mezi jednotlivými terapiemi dosáhl maximálně 12 dní, minimálně 1 den. V tomto 

mezidobí měli pacienti za úkol cvičit 3x – 4x denně, vždy po dobu 10 – 15 minut, 

naučené cviky z DNS terapie (viz níže) v domácím prostředí, o čemž si vedli deník. Dvě 

třetiny probandů, dle odevzdaných deníků, dodrželi doporučené dávkování. Jedna 

třetina uvedla sníženou frekvenci denního cvičení, tj. cvičili 1x – 2x denně. Žádnému 

z probandů netrvala délka celé terapie déle jak 8 týdnů, a v průměru absolvovali 

všechny terapie za 5,5 týdne. Všichni probandi prošli vstupním vyšetřením, zahrnující 

kineziologický rozbor a testování funkce postury dle prof. Koláře.  
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Vstupní kineziologický rozbor obsahoval: 

 

Orientační vyšetření páteře 

 Hodnotil se omezený směr rozvíjení jednotlivých částí páteře. 

 

Postavení páteře, hrudníku a pánve ve stoji 

 Vyšetřovalo se postavení hrudního koše pacientů (inspirační, předsunuté, 

neutrální), postavení pánve (anteverzní, retroverzní, neutrální), postavení páteře 

ve frontální rovině (skoliotické, neutrální). Zároveň byla manuálně vyšetřena tuhost 

hrudníku a stav jeho měkkých tkání. 

 

Orientační vyšetření omezení rozsahu v kyčelních kloubech 

 Testovalo se omezení pohybu v kyčelním kloubu do flexe, extenze, zevní 

a vnitřní rotace. Zjišťovala se pozitivita femoroacetabulárního impingement testu. 

 

Vstupní DNS testy zahrnovaly: 

 

Brániční test  

 Pacient zaujmul sed s napřímeným držením páteře. Terapeut stál čelem 

k pacientovi a hodnotil aspekcí pohyb dolních žeber během klidového dýchání 

(patologií byl např. pohyb dolních žeber kraniálně, elevace ramen). Poté byl pacient 

požádán, aby udržel kaudální postavení hrudníku (tj. předozadní osa spojující zadní 

kostofrénický úhel a pars sternalis bránice byla nastavena téměř horizontálně) a provedl 

protitlak proti terapeutovým prstům uloženým pod dolními žebry z dorzální strany 

trupu. Palpací se kontrolovalo postavení a chování dolních žeber a zároveň se zjišťovala 

schopnost zvětšení intraabdominálního tlaku. Sledovala se symetrie zapojení svalů 

a také schopnost udržet napřímené postavení páteře.  

 

Test nitrobřišního tlaku  

 Vyšetřoval se v pozici vsedě a v pozici 3. měsíce vleže na zádech. Vsedě 

se palpací z ventrální strany (nad třísly) testovala schopnost zvětšit intraabdominální 

tlak, sledovalo se, zda umbilicus zůstává v neutrální poloze, zda je přítomná 

hyperaktivace horní části m. rectus abdominis a jestli hrudník setrvává ve výdechovém 

postavení. V poloze 3. měsíce byly dolní končetiny v trojflekčním držení zpočátku 
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opřeny o ruku terapeuta. Hrudník byl nastaven pasivně do výdechového postavení. 

Postupně se odstraňovala opora dolních končetin a sledovalo se zapojení břišních svalů, 

schopnost kaudálního držení hrudníku, přítomnost patologických jevů, jako je reklinace 

hlavy, hyperextenze v Th-L přechodu, konkavity břišní stěny v oblasti nad tříselným 

vazem a diastáza břišní.  

 

Test flexe kyčelního kloubu 

 Pacient zaujmul sed s napřímeným držením páteře a poté byl požádán o malý 

pohyb kyčelního kloubu směrem do flexe. Terapeut stál z dorzální strany pacienta 

a sledoval vychýlení páteře pacienta ve frontální a sagitální rovině, kompenzační pohyb 

pánve.  

 

Test extenze trupu 

 Výchozí poloha pacienta byla vleže na břiše. Horní končetiny spočívaly buď 

volně podél těla, nebo byly spojeny za hlavou. Pacient byl vyzván k tomu, ať zvedne 

hlavu nad podložku a provede lehkou extenzi trupu. Sledovaly se projevy insuficience 

hluboké stabilizace, tj. hyperaktivita paravertebrálního svalstva s maximem v oblasti 

dolní hrudní a horní bederní páteře, snížená aktivita dolní části laterální skupiny 

břišních svalů (tj. konvexní vyklenutí této oblasti), anteverze pánve, pohyb horního úhlu 

lopatek do addukce či elevace, hyperaktivita ischiokrurálních svalů. 

 

Test flexe hlavy a trupu 

 Pacient vleže na zádech prováděl pomalou flexi krční páteře a postupně i trupu. 

Terapeut palpací hodnotil souhyb nepravých žeber (v medioklavikulární čáře). Během 

testu se sledovala přítomnost poruchy stabilizační svalové funkce, která se projevovala, 

předsunem hlavy vpřed, elevací hrudníku z výdechového postavení, kraniolaterálním 

pohybem žeber, hyperaktivitou horní části m. rectus abdominis a diastázou břišní.   

 

 Na podkladě výše jmenovaných testů, byla u všech 13 probandů identifikována 

insuficience integrovaného stabilizačního systému páteře. Pacienti byli následně cvičeni 

dle individuálních nálezů v pohybovém systému a stabilizační funkci svalů. Obecně 

však postup léčby lze shrnout takto: 

 

 



Diplomová práce       Efekt konceptu DNS u pacientů s chronickým vertebrogenním syndromem bederní páteře 

     

56 

 

1. Ovlivnění rigidity a dynamiky hrudního koše  

 Na začátku terapie bylo třeba u některých pacientů uvolnit inspirační postavení 

hrudního koše, separovat pohyb hrudního koše a páteře a uvolnit tuhost hrudníku 

a to především v oblasti dolních žeber. Pacienti tak leželi na zádech s flektovanými 

dolními končetinami, jejichž míra abdukce odpovídala šíři ramen. Chodidla byla opřena 

o lehátko a páteř pacienta se nacházela v napřímené pozici. V popsané poloze 

byly pacientům uvolněny měkké tkáně zejména laterální stěny hrudníku (viz obr. č. 10). 

Poté byl ve stejné pozici pasivně nastaven hrudník do maximálního možného 

kaudálního postavení. Ruce terapeuta následně vytvářely mírný tlak proti dolním 

žebrům a pacient se nadechoval proti vyvíjenému odporu. 

 
Obr. č. 10: Uvolnění měkkých tkání hrudníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mobilizační techniky na oblast páteře 

 V případě nutnosti byly použity mobilizační techniky pro docílení izolovaného 

pohybu v jednotlivých segmentech páteře. Jednalo se především o trakci v podélné ose 

páteře, mobilizaci do extenze v oblasti hrudní páteře, C-Th přechodu a mobilizace 

do rotace v oblasti bederní páteře (viz obr. č. 11). 

 
Obr. č. 11: Mobilizace bederní páteře do rotace 
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3. Ovlivnění napřímení páteře 

 Ovlivnění napřímení páteře se trénovalo zejména v pozici vleže na břiše 

s oporou o horní končetiny v oblasti předloktí a mediálních epikondylů, dlaně spočívaly 

na podložce. Se zapřením epikondylů do podložky pacienti zvedali a napřimovali hlavu 

s úmyslem pohybu vpřed v podélné ose těla (viz obr. č. 12) 

 
Obr. č. 12: Trénink napřimování páteře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice 

 Pacienti leželi na zádech s flektovanými dolními končetinami a chodidly 

opřenými o podložku. Hrudník se nacházel v kaudální pozici. Páteř byla napřímená, 

hlava volně v jejím prodloužení. Jedinci v této poloze trénovali dýchání při zvýšeném 

nitrobřišním tlaku. Ten docílili tak, že tlačili břišní stěnu v oblasti třísel proti prstům 

terapeuta a současně do této oblasti nadechovali, aniž by při výdechu uvolnili aktivitu 

dolní části břišní stěny (viz obr. č. 13). Při nádechu se kontrolovalo, zda se žebra 

pohybují laterálně, dolní hrudní apertura se rozšiřuje, sternum se pohybuje ventrálně 

a břišní stěna se rozšiřuje rovnoměrně všemi směry. 

 
Obr. č. 13: Dýchání při zvýšeném nitrobřišním tlaku 
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5. Nácvik posturální stabilizace páteře s využitím reflexní lokomoce 

 V poloze na zádech bylo pacientům nastaveno trojflekční držení dolních 

končetin, které byly v oblasti lýtek opřeny o stoličku. Jejich abdukce odpovídala šíři 

ramen. Horní končetiny ležely volně podél těla a zaujímaly zevně rotační postavení. 

Stimulovala se oblast 6. a 7. mezižebří v mamilární linii. Pacient si aktivaci uvědomoval 

a postupně se aktivně zapojoval tím, že odlehčoval dolní končetiny.  

 

6. Nácvik hluboké posturální stabilizace páteře v modifikovaných polohách 

 Pokud pacient začal kontrolovat stabilizační funkci a fyziologický posturální 

dechový stereotyp (tj. posturální brániční dýchání) v pozici popsané v bodu č. 4, 

prováděl poté cvičení v náročnější poloze. Byla využita poloha 3. měsíce vleže 

na zádech, kdy v kyčelních, kolenních a hlezenních kloubech byl nastaven úhel 90°. 

Zpočátku u některých pacientů byla využita lehká opora lýtek o velký míč či stoličku 

(viz obr. č. 14), poté si pacienti drželi plnou váhu končetin sami. U některých byl využit 

odpor v podobě  therabandu, který byl obvázán kolem nohou, a koncové části byly 

drženy horními končetinami. Další polohou, ve které pacienti trénovali posturální 

stabilizaci byl vzor 6. měsíce (viz obr. č. 15). Pacienti si tak drželi horními končetinami 

špičky prstů u nohou a terapeut kontroloval centrované postavení kořenových kloubů 

(viz obr. č 16). Pro další trénink integrovaného stabilizačního systému páteře byl také 

využit podřep (viz obr. č. 17). Při něm kolenní klouby nesměly přesahovat úroveň 

špiček nohou a pánev se nacházela nad úrovní hrudníku. Horní končetiny byly 

flektovány v ramenních kloubech před tělem a v loketních kloubech pacienti udržovali 

extenzi (semiflexi), neboť se zapírali o lehátko. 

 
Obr. č. 14 a 15: Nácvik hluboké posturální stabilizace ve vzoru 3. měsíce s mírnou oporou dolních 

končetin (vlevo), nácvik hluboké posturální stabilizace ve vzoru 6. měsíce (vpravo) 
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Obr. č. 16 a 17: Nácvik posturální stabilizace ve vzoru 6. měsíce s kontrolou centrovaného postavení 

pletenců ramenních (vlevo), nácvik posturální stabilizace během modifikovaného dřepu (vpravo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Facilitace pomocí opěrných funkcí 

 Vždy v každé zaujaté poloze se kladl důraz na správné centrování opory. 

Důležitou složkou se proto stal, mimo jiné, nácvik stabilizační funkce nohy, která 

se cvičila například v pozici trojnožky („tripodu“). Pacientům se připomínaly opěrné 

body chodidla nakročené dolní končetiny, formovala se nožní klenba, a prováděla 

aproximace v podélné ose bérce (viz obr. č. 18). Pacienti postupně zatěžovali 

nakročenou nohu tím, že na ni při pohybu vpřed přenášeli váhu. Horní končetina se 

na straně nakročené dolní končetiny po korekci nohy uvolňovala do fázické hybnosti.  

 
Obr. č. 18: Facilitace opěrné funkce nohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cvičení posturálních funkcí ve vývojových řadách 

 Mezi použité posturální polohy z ontogenetické řady patřila pozice vleže 

na zádech i vleže na břiše (3., 4,5, 6. měsíc), poloha na boku, sed, pozice na čtyřech 
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s oporou kolen i nohou („medvěd“), trojnožka, hluboký dřep a nákrok při vzpřímeném 

kleku. Postupovalo se od poloh s nižšími posturálními nároky k polohám posturálně 

náročnějším. Výchozí nastavení vždy respektovalo centrovanou pozici v kloubech, páteř 

se nacházela v napřímené pozici, hlava volně v jejím prodloužení. Předozadní osa 

spojující zadní kostofrénický úhel a pars sternalis bránice byla nastavena téměř 

horizontálně.  Pokud se horní končetina dostávala do opory, dbalo se na to, aby se ruka 

pacienta opírala o hlavičky metakarpů a oblast tenaru, natažené prsty plošně vahou 

tlačily do podložky. Palec se opíral v extendovaném a abdukčním postavení. Pokud se 

využívala opora dolní končetiny, tak se oblast nohy opírala o hlavičky I. a V. metatarsu 

a hrbol kosti patní. Subtalární kloub se nacházel v neutrální pozici a patela směřovala 

nad II. metatars. Ovlivněním opory se pacientům facilitovala reflexní aktivace 

stabilizátorů. Pacienti nejdříve jmenované polohy zaujímali a kontrolovali posturálně 

dechový stereotyp. Poté zapojili volné končetiny do fázické hybnosti, proti kterým byl 

později použit odpor. V poloze 3. měsíce vleže na zádech tak pacienti drželi horními 

končetinami nejdřív malý overball (viz obr. č. 19), poté velký míč a prováděli flekčně-

extenční pohyb v ramenních kloubech. Během toho vnímali rozložení svalové aktivity, 

snažili se o volný selektivní pohyb končetin s udržením stabilizační funkce bránice. 

V poloze na břiše se využila 4,5 měsíční poloha (viz obr. č. 20), kdy se pacienti opírali 

o horní končetiny v oblasti loketních kloubů, střídavě nakračovali dolními končetinami 

se zachováním výchozího trupového nastavení. S vysokou frekvencí se využila také 

pozice „medvěda“ (viz obr. č. 21), při které pacienti nejdřív pomalu střídavě 

odlehčovali dolní končetiny od podložky, a trénovali přenos váhy, aniž by ztratili 

výchozí trupové postavení, poté uvolněná dolní končetina prováděla nákročný pohyb. 

V pozici na čtyřech si pacienti kontrolovali výchozí trupové nastavení během střídavého 

odlehčování horních končetin. V pozici tripodu (viz obr. č. 22) byla před tělo flektována 

horní končetina (na straně nakročené dolní končetiny) a v této pozici si pacienti 

kontrolovali posturální brániční dýchání, poté vystřídali strany. Během vzpřímeného 

sedu probandi střídavě flektovali dolní končetiny, snažili se, aby nedocházelo 

ke kompenzačním pohybům pánve a skoliotickému zakřivení páteře. Pro zapojení 

insuficientních břišních řetězců se využilo cvičení přechodové lokomoční fáze, a to 

lokomoční přechod z polohy na zádech do polohy na bok a zpět. Z dalších 

ipsilaterálních modelů byl využit přechod z polohy „medvěd“ do hlubokého dřepu (viz 

obr. č. 23). Z kontralaterálního modelu byl u vybraných pacientů využit přechod 

z pozice trojnožky do polohy „medvěda“. Z facilitačních prvků byl použit odpor proti 
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plánované hybnosti, stimulace spoušťových zón a aproximace do kloubu v oblasti 

opěrných končetin. 

 
Obr. č. 19 a 20: Cvičení v poloze 3. měsíce (vlevo), 4,5 měsíce (vpravo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21 a 22: Cvičení v pozici „medvěd“ (vlevo), cvičení v pozici tripod (vpravo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23: Lokomoční přechod z polohy „medvěd“ do polohy hlubokého dřepu 
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4 Výsledky 

 

4.1 Moiré 4D average 

Graf č. 1: Porovnání parametru Sagittal imbalance VP – DM (°) před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 1:  

Před terapií: minimum 0°, 25. percentil 2°, medián 2°, 75. percentil 4°, maximum 6° 

Po terapii: minimum 1°, 25. percentil 1°, medián 3°, 75. percentil 4°, maximum 8° 

Wilcoxon Signed-Rand test: 7, p-hodnota 0.240170684610695, α = 0,05  

Nebyla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Sagittal imbalance VP – DM.  Předsunuté držení těla se u pacientů nevýznamně zvýšilo 

(v průměru o 0,3°). 
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Graf č. 2: Porovnání parametru Coronal imbalance VP-DM (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 2:  

Před terapií: minimum 0 mm, 25. percentil 5 mm, medián 6 mm, 75. percentil 12 mm, 

maximum 20 mm 

Po terapii: minimum 0 mm, 25. percentil 2 mm, medián 3 mm, 75. percentil 5 mm, 

maximum 18 mm 

Wilcoxon Signed-Rand test: 78, p-hodnota 0.0243531186622536, α = 0,05  

Byla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Coronal imbalance VP-DM.  Stranové deviace trupu ve frontální rovině se u pacientů 

významně snížily (v průměru o 3,7 mm). 
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Graf č. 3: Porovnání parametru Vertebral rotation (+max) (°) před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 3:  

Před terapií: minimum 1°, 25. percentil 1°, medián 3°, 75. percentil 7°, maximum 10° 

Po terapii: minimum 0°, 25. percentil 3°, medián 3°, 75. percentil 5°, maximum 14° 

Wilcoxon Signed-Rand test: 24,5, p-hodnota 0.796914381760263, α = 0,05  

Nebyla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Vertebral rotation (+max). Maximální rotace obratlů doprava přítomná ve stoji 

se nevýznamně zvýšila (v průměru o 0,2°).  

 

 

 



Diplomová práce       Efekt konceptu DNS u pacientů s chronickým vertebrogenním syndromem bederní páteře 

     

65 

 

Graf č. 4: Porovnání parametru Vertebral rotation (-max) (°) před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 4:  

Před terapií: minimum 0°, 25. percentil 1°, medián 5°, 75. percentil 8°, maximum 11° 

Po terapii: minimum 0°, 25. percentil 3°, medián 4°, 75. percentil 7°, maximum 10° 

Wilcoxon Signed-Rand test: 23,5, p-hodnota 0.952514732073229, α = 0,05  

Nebyla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Vertebral rotation (-max). Maximální rotace obratlů doleva přítomná ve stoji 

se nevýznamně snížila (v průměru o 0,5°). 
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Graf č. 5: Porovnání parametru Pelvic obliquity DL-DR (mm) před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 5:  

Před terapií: minimum 0 mm, 25. percentil 3 mm, medián 6 mm, 75. percentil 6 mm, 

maximum 9 mm 

Po terapii: minimum 0 mm, 25. percentil 3 mm, medián 5 mm, 75. percentil 6 mm, 

maximum 12 mm 

Wilcoxon Signed-Rand test: 27, p-hodnota 0.222264452322972, α = 0,05  

Nebyla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Pelvic obliquity DL-DR.  Asymetrie v postavení pánve ve frontální rovině (tj. šikmá 

pánev) se nevýznamně snížila (v průměru o 0,8 mm). 
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Graf č. 6: Porovnání parametru Pelvic torsion DL-DR (°) před a po terapii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 6:  

Před terapií: minimum 0°, 25. percentil 2°, medián 2°, 75. percentil 3°, maximum 4° 

Po terapii: minimum 0°, 25. percentil 1°, medián 2°, 75. percentil 3°, maximum 5° 

Wilcoxon Signed-Rand test: 41, p-hodnota 0.485969893788482 α = 0,05  

Nebyla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Pelvic torsion DL-DR. Míra torze pánve se u pacientů nevýznamně snížila (v průměru 

o 0,2°). 

 

 

 



Diplomová práce       Efekt konceptu DNS u pacientů s chronickým vertebrogenním syndromem bederní páteře 

     

68 

 

Graf č. 7: Porovnání parametru Kyphotic angle ICT-ITL (max) (°) před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Popisky k boxplot grafu č. 7:  

Před terapií: minimum 36,3°, 25. percentil 45,2°, medián 51,6°, 75. percentil 55,6°, 

maximum 64,5° 

Po terapii: minimum 29,6°, 25. percentil 42,8°, medián 49,3°, 75. percentil 53,5°, 

maximum 58,4° 

Wilcoxon Signed-Rand test: 75, p-hodnota 0.0426314403234187, α = 0,05  

Byla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Kyphotic angle ICT-ITL (max). Kyfotický úhel hrudní páteře se u pacientů významně 

snížil (v průměru o 2,7°). 
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Graf č. 8: Porovnání parametru Lordotic angle ITL-ILS (max) (°) před a po terapii 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 8:  

Před terapií: minimum 35,5°, 25. percentil 38,5°, medián 42,9°, 75. percentil 50,3°, 

maximum 71,2° 

Po terapii: minimum 30,5°, 25. percentil 38,4°, medián 40,9°, 75. percentil 47°, 

maximum 65,1° 

Wilcoxon Signed-Rand test: 79, p-hodnota 0.0210586703816103, α = 0,05  

Byla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Lordotic angle ITL-ILS (max). Lordóza v oblasti bederní páteře se u pacientů významně 

snížila (v průměru o 2,6°). 
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Graf č. 9: Porovnání parametru Apical deviation VPDM (+max) (mm) před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 9:  

Před terapií: minimum 1 mm, 25. percentil 5 mm, medián 7 mm, 75. percentil 11 mm, 

maximum 17 mm 

Po terapii: minimum 1 mm, 25. percentil 4 mm, medián 6 mm, 75. percentil 9 mm, 

maximum 18 mm 

Wilcoxon Signed-Rand test: 52,5, p-hodnota 0.304826470354553, α = 0,05  

Nebyla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Apical deviation VPDM (+max).  Konvex páteře doprava v úseku mezi obratlem C7 

a pánví se nevýznamně snížil (v průměru o 1,1 mm). 
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Graf č. 10: Porovnání parametru Apical deviation VPDM (-max) (mm) před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 10:  

Před terapií: minimum 0 mm, 25. percentil 2 mm, medián 4 mm, 75. percentil 4 mm, 

maximum 10 mm 

Po terapii: minimum 0 mm, 25. percentil 2 mm, medián 4 mm, 75. percentil 6 mm, 

maximum 18 mm 

Wilcoxon Signed-Rand test: 15,5, p-hodnota 0.234633528549797, α = 0,05  

Nebyla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Apical deviation VPDM (-max). Konvex páteře doleva v úseku mezi obratlem C7 

a pánví se nevýznamně zvýšil (v průměru o 1,2 mm). 
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4.2 Moiré 4D motion 

Graf č. 11: Porovnání parametru Rotation correction (pelvis) (°) před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 11: 

Před terapií: minimum 0,1°, 25. percentil 2,8°, medián 4,1°, 75. percentil 5,4°, 

maximum 11,6° 

Po terapii: minimum 0,4°, 25. percentil 1,2°, medián 2,6°, 75. percentil 4,4°, maximum 

10,2° 

Wilcoxon Signed-Rand test: 79, p-hodnota 0.01708984375, α = 0,05  

Byla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Rotation correction (pelvis). Asymetrie rotace pánve během chůze se u pacientů 

významně snížila (v průměru o 1,4°).  
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Graf č. 12: Porovnání parametru Scoliotic angle (°) před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 12: 

Před terapií: minimum 12,9°, 25. percentil 16,2°, medián 20,7°, 75. percentil 23,5°, 

maximum 30,5° 

Po terapii: minimum 10°, 25. percentil 14,4°, medián 16,8°, 75. percentil 18,1°, 

maximum 27,1° 

Wilcoxon Signed-Rand test: 87, p-hodnota 0.001708984375, α = 0,05  

Byla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Scoliotic angle (°). Skoliotická deviace páteře se během chůze ve fázi dvojí opory 

významně snížila (v průměru o 3,9°).  
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4.3 Pedoscan dynamic 

Graf č. 13: Porovnání parametru Total force (N) před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 13:  

Před terapií: minimum 428 N, 25. percentil 566 N, medián 578 N, 75. percentil 624 N, 

maximum 694 N 

Po terapii: minimum 378 N, 25. percentil 480 N, medián 553 N, 75. percentil 844 N, 

maximum 1084 N 

Wilcoxon Signed-Rand test: 29, p-hodnota 0.26334839678861, α = 0,05  

Nebyla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u parametru 

Total force (N). Maximální vyvinutý tlaku plosky během chůze se nevýznamně zvýšil 

(v průměru o 80 N). 
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4.4 Numerická škála bolesti (0-10) 

 

Graf č. 14: Porovnání číselně vyjádřené míry bolesti před a po terapii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 14:  

Před terapií: minimum 1, 25. percentil 2, medián 3, 75. percentil 3, maximum 6 

Po terapii: minimum 0, 25. percentil 1, medián 1, 75. percentil 1, maximum 3 

Wilcoxon Signed-Rand test: 66, p-hodnota 0.00359976019402321, α = 0,05  

Byla prokázána signifikantní změna naměřených hodnot před a po terapii u Numerické 

škály bolesti (0-10). Vnímaná bolest bederní páteře se u pacientů významně snížila 

(v průměru o 2 stupně na škále 0-10). 
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4.5 Oswestry LBPDQ (%) 

 

Graf č. 15: Porovnání výsledku Oswestry dotazníku před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky k boxplot grafu č. 15:  

Před terapií: minimum 8 %, 25. percentil 12 %, medián 14 %, 75. percentil 16 %, 

maximum 24 % 

Po terapii: minimum 0 %, 25. percentil 2 %, medián 6 %, 75. percentil 10 %, maximum 

12 % 

Wilcoxon Signed-Rand test: 91, p-hodnota 0.00154450430956687, α = 0,05  

Byla prokázána signifikantní změna hodnot získaných Oswestry dotazníkem před 

a po terapii. Vnímání omezení běžných denních aktivit v důsledku bolesti bederní páteře 

se významně snížilo (v průměru o 9,2 bodů). 
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5 Diskuze 

 

 Z dosavadních publikací popisujících motorické dysfunkce osob s LBP se často 

hovoří o insuficienci stabilizační svalové funkce na podkladě funkční poruchy v řízení 

motoriky. Tato funkční porucha se považuje za jednu z příčin vzniku LBP. Je však 

pravděpodobné, že v rámci kaskády dějů směřujících ke vzniku LBP, je porucha řízení 

motoriky pouze následkem jiné, předešlé patologie. Po této předcházející poruše se však 

v rámci léčby LBP často nepátrá, a tak může unikat pozornosti skutečná příčina jako je 

dle Koláře (2009b) například již od dětství přítomná centrální koordinační porucha, 

vývojová dyspraxie, porucha psychických funkcí, onemocnění vnitřních orgánů, apod. 

Prvotní příčina se také nemusí nacházet jen v interních systémech s dopadem na kvalitu 

vnitřních svalových sil (ať už ve smyslu insuficience či nadměrné aktivity). Neboť 

neadekvátní jednorázová nebo opakovaná zevní zátěž přesahující síly vnitřní, 

či dlouhodobá jednostranná aktivita, působí vznik mikrotraumat a bolestivých 

spoušťových bodů s nociceptivní aferentací vedoucí opět ke změně řízení motoriky 

s možnou neideální stabilizací páteře a rozvojem LBP (Kolář, 2009b). Bylo by možné 

předpokládat větší úspěšnost terapie LBP, pokud by se věnovalo více úsilí ke zjištění 

a ovlivnění prvotní příčiny a ne pouze poruchy stabilizace, která je často nepřesně 

označována za příčinu (Kolář, 2009b). Tato skutečnost je v literatuře, která byla použita 

v této práci, nedostatečně zdůrazněná. 

 Navzdory předchozímu sdělení, má však dle zahraničních studií terapie 

zaměřující se pouze na zlepšení trupové stabilizace pozitivní efekt, a to dle Hides, Jull a 

Richardson (2001) i na dobu 3 let od ukončení terapie (O'Sullivan, Phyty, Twomey, 

1997, Hides, Jull, Richardson, 2001, Meziat Filho, Santos, Rocha, 2009, 

Muthukrishnan, Shenoy, Sandhu, 2010, Kumar, Sharma, Aggarwal, 2012, Javadian, 

Behtash, Akbar, 2012, Stankovic, Lazovic, Kocic, 2012).  

 Tato práce využívá pro terapii LBP rovněž stabilizační cvičení, přesněji 

Dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS) autora prof. Pavla Koláře. Avšak 

hlavním přesahem konceptu je, oproti dosavadním publikovaným stabilizačním 

cvičením, využití poznatků vývojové kineziologie při obnově stabilizace páteře. I když 

dysfunkce integrovaného stabilizačního systému páteře nemusí být primárním 

etiologickým faktorem v řetězci poruch vedoucí k LBP, jeho ovlivněním DNS terapií 

teoreticky lze, prostřednictvím reflexní aktivace stabilizačních svalů a pomocí 

motorického učení (tj. opakovanou aktivací posturální svalové funkce, uvědomováním 
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 Coronal imbalance 

VP - DM (mm)

Pelvic obliquity       

DL-DR (mm)

Pelvic torsion        

DL-DR (°)

Kyphotic angle     

ICT-ITL (max) (°)

Lordotic angle       

ITL-ILS (max) (°)

Referenční průměrné hodnoty 

zdravé populace (ženy, Ø 26 

let, 1,7 m, 65 kg)

6,9                         

(±4,6)

3,1                         

(±2,5)

1,8                         

(±1,4)

47,1                       

(±8,6)

42,7                       

(±8,2)

Naměřené průměrné hodnoty 

pacientů s LBP  před terapií 

(ženy,Ø 42 let, 1,65 m, 63 kg)

10,1                       

(±5,2)

5,1                         

(±2,7)

2,1                         

(±1,1)

50,5                       

(±8,3)

47,9                       

(±9,8)

Naměřené průměrné hodnoty 

pacientů s LBP po terapii 

(ženy,Ø 42 let, 1,65 m, 63 kg)

4,5                         

(±4,7)

3,5                         

(±2,5)

2                             

(±1,3)

46,3                       

(±8,3)

44,8                    

(±10,2)

si správného trupového postavení a napětí svalů), obnovit automatickou stabilizační 

svalovou funkci a zlepšit tak nevhodnou svalovou koaktivaci a koordinaci pohybu.  

 Hlavním záměrem práce bylo zachytit objektivní efekt a pro pacienty 

subjektivně vnímané změny po této terapii. K tomu byla v této práci využita Moiré 

projekční topografie a Pedoscan, které měly za cíl zaznamenat posturální změny nastalé 

po DNS terapii. Moiré topografie je doposud především užívaná pro ne-radiologickou 

objektivizaci postury pacientů s deformitami páteře (zejména skoliózou). Nebylo jasné, 

zdali lze DNS stabilizačním cvičením dosáhnout (kromě subjektivní změny ve vnímání 

bolesti) viditelné posturální změny a zdali je schopna tato technika shodně tyto změny 

zachytit a je tak obecně vhodnou volbou pro objektivizaci terapií zaměřující se 

na korekci stabilizačních a posturálních funkcí. 

 

Srovnání naměřených dat před terapií s referenčními hodnotami a daty jiných 

studií 

 V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny referenční průměrné hodnoty 

Moiré parametrů zdravé populace, které byly převzaty z německé studie autorů 

Schröder, Stiller, Mattes (2011). Pro srovnání jsou ve shodných tabulkách uvedeny 

průměrné hodnoty získané v rámci tohoto výzkumu. Orientační srovnání průměrů 

získaných v rámci tohoto výzkumu s průměry vytvořenými v jiné studii bylo možné 

pouze u 5 parametrů, neboť v ostatních parametrech byl přítomen buď nesoulad 

jednotek, či autoři využili parametr, který použitý měřící systém neposkytuje. Dále 

ostatní výzkumnící nevyužili měření za dynamických podmínek.  

Tabulka č. 1 tak zobrazuje průměrné hodnoty vzorku 89 žen, které netrpí bolestmi 

v bederní páteři, a průměrné hodnoty 10 žen s LBP před a po terapii naměřené v rámci 

této práce (viz Tab. č. 1). Tabulka č. 2 uvádí průměrné hodnoty vzorku 88 mužů, kteří 

netrpí bolestmi v bederní páteře, a průměrné hodnoty 3 mužů s LBP před a po terapii 

naměřené v rámci tohoto výzkumu (viz Tab. č. 2).  

 

Tab. č. 1: Referenční průměrné hodnoty žen bez LBP vytvořené ve studii Schröder, Stiller, Mattes (2011) 

a průměrné hodnoty žen s LBP naměřené v této práci  

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce       Efekt konceptu DNS u pacientů s chronickým vertebrogenním syndromem bederní páteře 

     

79 

 

 Coronal imbalance 

VP - DM (mm)

Pelvic obliquity       

DL-DR (mm)

Pelvic torsion        

DL-DR (°)

Kyphotic angle     

ICT-ITL (max) (°)

Lordotic angle       

ITL-ILS (max) (°)

Referenční průměrné hodnoty 

zdravé populace (muži, Ø 28 

let, 1,85 m, 82 kg)

7,7                         

(±7,2)

3,8                         

(±2,7)

2,5                         

(±2,0)

49,2                       

(±9,3)

35,8                       

(±6,6)

Naměřené průměrné hodnoty 

pacientů s LBP  před terapií 

(muži,Ø 39 let, 1,84 m, 79 kg)

3,6                         

(±2,6)

6                             

(±2,4)

3                             

(±0,8)

49                          

(±8,7)

41,2                       

(±6,4)

Naměřené průměrné hodnoty 

pacientů s LBP po terapii 

(muži,Ø 39 let, 1,84 m, 79 kg)

6,3                         

(±7,6)

8                             

(±3,7)

2,3                         

(±1,9)

50,8                       

(±6,0)

40                          

(±5,8)

Tab. č. 2: Referenční průměrné hodnoty mužů bez LBP vytvořené ve studii Schröder, Stiller, Mattes 

(2011) a průměrné hodnoty mužů s LBP naměřené v této práci  

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky č. 1 lze vyčíst, že oproti referenčním hodnotám (získaným ze studie Schröder, 

Stiller, Mattes, 2011), vykazovaly pacientky-ženy s LBP před DNS terapií v průměru 

větší odchylky: 

 

- páteře ve frontální rovině, 

- pánve ve frontální rovině, 

- stupně torze pánve, 

- křivky páteře v sagitální rovině, tj. větší průměrná hrudní kyfóza a větší průměrná 

bederní lordóza. 

 

Z tabulky č. 2 lze vyčíst, že oproti referenčním hodnotám (získaným ze studie Schröder, 

Stiller, Mattes, 2011), vykazovali pacienti-muži s LBP před terapií v průměru větší 

odchylky: 

 

- pánve ve frontální rovině, 

- stupně torze pánve, 

- křivky bederní lordózy, tj. větší průměrná bederní lordóza. 

 

 V tomto výzkumu lze ve skupině žen před terapeutickou intervencí potvrdit 

nadprůměrnou odchylku postavení páteře ve frontální rovině (Coronal imbalance VP-

DM), která přesahuje referenční průměrnou hodnotu (dle Schröder, Stiller, Mattes 

2011). Dle studií Schröder, Stiller, Mattes (2011), Schroeder, Klaus, (2012), Schroeder, 

Schaar, Mattes (2013) je zvýšená deviace osy páteře ve frontální rovině jak u mužů, tak 

u žen rizikovým faktorem LBP, přičemž toto zvýšení není vázané na věk a dle 

Schroeder, Schaar, Mattes (2013) se typicky vyskytuje u jedinců s chronickým LBP (viz 

kapitola teoretické části 1.4 Objektivizace poruch stabilizační a posturální funkce, 



Diplomová práce       Efekt konceptu DNS u pacientů s chronickým vertebrogenním syndromem bederní páteře 

     

80 

 

 Coronal imbalance 

VP - DM (mm)

Pelvic obliquity       

DL-DR (mm)

Pelvic torsion        

DL-DR (°)

Kyphotic angle     

ICT-ITL (max) (°)

Lordotic angle       

ITL-ILS (max) (°)

Převzaté průměrné hodnoty 

pacientů s LBP (ženy, Ø 48 let, 

1,68 m, 68 kg)

12                          

(±8,3)

3                             

(±3,2)

2,8                         

(±3,7)

45,8                       

(±9,8)

38,9                    

(±11,8)

Naměřené průměrné hodnoty 

pacientů s LBP  před terapií 

(ženy,Ø 42 let, 1,65 m, 63 kg)

10,1                       

(±5,2)

5,1                         

(±2,7)

2,1                         

(±1,1)

50,5                       

(±8,3)

47,9                       

(±9,8)

Naměřené průměrné hodnoty 

pacientů s LBP po terapii 

(ženy,Ø 42 let, 1,65 m, 63 kg)

4,5                         

(±4,7)

3,5                         

(±2,5)

2                             

(±1,3)

46,3                       

(±8,3)

44,8                    

(±10,2)

 Coronal imbalance 

VP - DM (mm)

Pelvic obliquity       

DL-DR (mm)

Pelvic torsion        

DL-DR (°)

Kyphotic angle     

ICT-ITL (max) (°)

Lordotic angle       

ITL-ILS (max) (°)

Převzaté průměrné hodnoty 

pacientů s LBP (muži, Ø 47 let, 

1,82 m, 81,5 kg)

11,5                       

(±9,0)

4,5                         

(±3,6)

2,5                         

(±1,7)

44,8                       

(±9,1)

31,9                       

(±5,8)

Naměřené průměrné hodnoty 

pacientů s LBP  před terapií 

(muži,Ø 39 let, 1,84 m, 79 kg)

3,6                         

(±2,6)

6                             

(±2,4)

3                             

(±0,8)

49                          

(±8,7)

41,2                       

(±6,4)

Naměřené průměrné hodnoty 

pacientů s LBP po terapii 

(muži,Ø 39 let, 1,84 m, 79 kg)

6,3                         

(±7,6)

8                             

(±3,7)

2,3                         

(±1,9)

50,8                       

(±6,0)

40                          

(±5,8)

Optické měřící 3D metody - Moiré metody). Toto jsme však v rámci naší studie 

nepotvrdili u mužské části souboru, kde byla odchylka oproti referenční hodnotě 

Coronal imbalance VP-DM zanedbatelná. Skupinu mužských pacientů však v našem 

souboru tvořili pouze 3 muži s LBP, dá se proto předpokládat, že naše data nejsou 

reprezentativní. U mužů s LBP před terapií jsme navíc nezjistili redukci bederní 

lordózy, rovněž uváděnou ve výše zmíněných studií jako rizikový faktor. Mužská 

skupina naopak vytvořila průměr 41,2°, který přesahuje nejen průměrný nález pacientů 

s LBP, tj. 32,6°, ale také průměrnou hodnotu zdravých mužů tj. 35,8° dle Schröder, 

Stiller, Mattes (2011) či 35,6° dle Schroeder, Klaus, (2012). Nesoulad s výše uvedenými 

studiemi lze opět vysvětlit malým počtem mužů v našem souboru. Níže jsou tak 

pro srovnání vložené průměrné odchylky většího vzorku pacientů s LBP převzaté 

ze studie Schröder, Stiller, Mattes (2011) (viz tab. č. 3, č. 4). 

 

Tab. č. 3: Zobrazení průměrných hodnot 15 žen s LBP dle studie Schröder, Stiller, Mattes (2011), 

zobrazení průměrných hodnot 10 žen s LBP naměřené v této práci před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4: Zobrazení průměrných hodnot 19 mužů s LBP dle Schröder, Stiller, Mattes (2011), zobrazení 

průměrných hodnot 3 mužů s LBP naměřené v této práci před a po terapii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z výše uvedené tabulky č. 3 a č. 4 je patrné, že pacienti s LBP v tomto výzkumu 

před terapií vykazovali v průměru větší odchylky pánve ve frontální rovině a větší 
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 Coronal imbalance 

VP - DM (mm)

Sagittal imbalance      

VP-DM (mm)

Pelvic torsion        

DL-DR (°)

Lordotic angle       

ITL-ILS (max) (°)

Ženy s LBP                            

(Schroeder, Klaus, 2012)

11,3                       

(±7,7)                      

p≤0,001

21,6                    

(±20,1)                    

p≤0,001

3,1                             

(±2,8)                     

p≤0,001

X*

Muži s LBP                              

(Schroeder, Klaus, 2012)

11,6                       

(±8,1)                  

p≤0,001

18,7                             

(±24,2)               

p≤0,05

X*

32,6                             

(±6,8)                          

p≤0,01

Naměřené průměrné hodnoty 

žen s LBP před terapií  v rámci 

tohoto výzkumu 

10,1                                

(±5,2)
X**

2,1                                 

(±1,1)

47,9                               

(±8,3)

Naměřené průměrné hodnoty 

mužů s LBP před terapií               

v rámci tohoto výzkumu 

3,6                                

(±4,5)
X**

3                                    

(±0,8)

41,2                                

(±8,7)

ochylky páteře v rovině sagitální, oproti osobám s LBP měřeným ve studii Schröder, 

Stiller, Mattes (2011).  

 

 Níže je vytvořena tabulka č. 5, která uvádí statisticky významné nálezy velkého 

počtu pacientů s LBP (129 žen, 84 mužů), oproti zdravé kontrolní skupině, zjištěné 

ve studii Schroeder, Klaus (2012). Pro porovnání jsou opět přiloženy průměrné hodnoty 

před terapií u 10 žen a 3 mužů s LBP naměřených v rámci tohoto výzkumu. V dalších 

parametrech (než těch, co jsou vypsány v tabulce č. 5) se dle studie Schroeder, Klaus, 

(2012) pacienti s LBP statisticky neliší od zdravé populace. 

 

Tab. č. 5: Statisticky významné nálezy pacientů s LBP (129 žen, 84 mužů) v porovnání s průměrnými 

hodnotami pacientů naměřených v tomto výzkumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x*- hodnoty nejsou uvedeny, neboť nebyly statisticky významné, x** - hodnoty nejsou uvedeny pro 

nesoulad v jednotkách - Schroeder, Klaus, 2012 [mm]; tento výzkum [°]  

 

 

Použitý statistický test 

 Data naměřená před terapií DNS a následně po ní se vyhodnocovaly 

Wilcoxonovým párovým testem (Wilcoxon Signed-Rand test), který představuje 

neparametrickou variantu párového t-testu. Nevyžaduje předpoklad normálního 

rozdělení dat a je vhodný pro menší počet pozorování, z toho důvodu nebyl využit 

párový t-test na střední hodnotu. Z důvodu malého počtu osob v mužské části souboru 

se posuzovaly změny jednoho celého vzorku (mužů i žen dohromady). 
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Hodnocení efektu DNS terapie, vzájemná korelace jednotlivých parametrů, 

technické poznámky k měření 

 Z výsledků naší studie je patrné, že po DNS terapii došlo k signifikantnímu 

poklesu hodnot na Moiré topografii u následujících parametrů: 

 

1. Kyphotic angle ICT-ITL (max) (°) – pokles průměrné hodnoty hrudní kyfózy z 50,1° 

na 47,4° (tj. snížení průměru o 2,7°, snížení hodnoty mediánu o 2,3°) 

2. Lordotic angle ITL-ILS (max) – pokles průměrné hodnoty bederní lordózy z 46,4° 

na 43,7° (tj. snížení průměru o 2,6°, hodnoty mediánu o 2°) 

3. Coronal imbalance VP-DM (mm) – pokles průměrné odchylky páteře ve frontální 

rovině z 8,6 mm na 4,9 mm (tj snížení průměru o 3,7 mm, hodnoty mediánu o 3 mm) 

4. Rotation correction (pelvis) (°) – pokles průměrné hodnoty asymetrie rotace pánve 

během chůze z 4,8° na 3,5° (tj snížení průměru o 1,4°, hodnoty mediánu o 1,5°) 

5. Scoliotic angle (°) – pokles průměrné hodnoty skoliotického zakřivení páteře během 

chůze z 20,5° na 16,6° (tj. snížení průměru o 3,9°, hodnoty mediánu o 3,9°) 

 

 První stanovenou hypotézu tedy můžeme potvrdit u těchto 5 parametrů. 

U ostatních Moiré parametrů se zamítá. 

 

 Dle referenčních dat, která jsou sice rozdělena zvlášť na hodnoty pro muže a 

ženy, lze přesto odvodit, že pokles hodnot statických snímků (tj. prvních 3 výše 

jmenovaných parametrů) naměřených po DNS terapii, nese pozitivní změnu. Ta se 

tak týká zakřivení páteře v sagitální rovině (tj. Kyphotic angle ICT-ITL, Lordotic angle 

ITL-ILS), na jejímž podkladě lze usuzovat, že DNS terapie má vliv na axiální napřímení 

páteře. Zásadní je ovšem snížení odchylky páteře ve frontální rovině (tj. Coronal 

imbalance VP-DM), neboť tento parametr je typickým indikátorem přítomné LBP (dle 

Schroeder, Schaar, Mattes, 2013). 

 V dynamickém měření došlo k signifikantnímu snížení asymetrie horizontální 

rotace pánve během chůze, vypočítané z parametru Rotation correction (pelvis), 

a statisticky významnému snížení skoliotického úhlu měřeného rovněž za dynamické 

situace. U hodnocení modifikovaného parametru Rotation correction (pelvic) se 

předpokládá (dle Koláře, Šafářové, 2009), že nekoordinovaná a stranově asymetrická 

svalová aktivita vede k neekonomickému hybnému stereotypu, který přetěžuje 

pohybové systém a může vést k bolesti (Kolář, 2009b). Proto se považuje snížení míry 
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asymetrie rotace pánve po DNS terapii za příznivou změnu. Skoliotický úhel se měřil 

během chůze vždy ve fázi dvojí opory, ve které se nejvíc zobrazovaly odchylky křivky 

páteře ve frontální rovině. Po terapii došlo k signifikantnímu zmenšení tohoto úhlu, což 

ukazuje na lepší kvalitu stabilizační funkce svalů (Kolář, Šafářová, 2009). Hodnoty 

tohoto parametru se však získávaly manuálně, tj. zastavováním videa ve fázi dvojí 

opory dle vlastního uvážení, neboť měřicí systém za dynamických podmínek 

automaticky negeneruje průměrné skoliotické zakřivení. Metodicky tak nebylo možné 

stanovit tyto hodnoty jinak, než tak, že se zmíněný okamžik nepřímo odhadoval 

od postavení horních končetin a pohybu trupu ve vertikálním směru. Možná chyba 

může zhoršovat validitu získaných dat, avšak ze snímků je tento moment jasně patrný. 

Ve výběru těchto hodnot je dále potencionální možnost volby nejhoršího snímku 

před terapií a nejlepšího po terapii, proto byla snaha o odstranění vždy nejlepší 

a nejhorší varianty, tak ať se ve výsledku porovnávají jen průměrné odchylky křivky 

páteře. 

 V dalších měřených parametrech na Moiré topografii nebyly změny 

vyhodnoceny jako statisticky významné. 

 Statisticky nevýznamná změna nastala také u hodnot Total pressure zobrazených 

na Pedoscanu, čímž se zamítá druhá stanovená hypotéza. Na podkladě změny svalové 

funkce a posturálního zajištění byl předpokladem pokles hodnoty Total pressure během 

chůze. Daným snížením by se dosáhlo symetričtější distribuce tlaku, který by se 

v takové míře necentroval do původního jednoho místa. Neexistují však normotenzní 

hodnoty, které by udávaly (například na základě tělesné váhy) hranici tlaku, při které již 

dochází k nefyziologickému zatížení. I kdyby tak došlo k signifikantní změně, nelze se 

vyjádřit k jejímu pozitivnímu ani negativnímu přínosu. V rámci provedení testu měli 

někteří pacienti problém s přirozeným nášlapem na měřící desku. To mohlo zapříčinit 

zkreslení výsledku. 

 Na základě signifikantních změn ve výše jmenovaných Moiré parametrech, které 

byly všechny shledány jako pozitivní, lze usuzovat, že DNS terapie způsobila změnu 

svalové souhry, která se zobrazila na změně pohybu či postury, kterou hodnotíme jako 

pozitivní a kterou Moiré topografie zaznamenala dohromady ve všech 3 anatomických 

rovinách, tj. jak v rovině frontální (dle Coronal imbalance, Scoliotic angle), tak v rovině 

sagitální (Kyphotic angle ICT-ITL, Lordotic angle ITL-ILS ) a transverzální (Rotation 

correction pelvis). To mohlo záviset na terapeutových dobrých znalostech ideálního 

vzoru stabilizace páteře (tj. znalostech fyziologické svalové souhry dle vývojové 
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ontogeneze podle Koláře a Šafářové, 2009), které umožnily správnou korekci držení 

těla a pohybu ve všech 3 rovinách spolu s vhodným nastavením končetin do opěrné 

funkce, jež popisuje Kolář a Šafářová (2009). Také využívání přechodových pozic 

a posturálně náročnějších vývojových poloh mohlo k popisované korekci přispět. 

Pro posouzení, zdali je zmíněná kombinace pozitivně ovlivněných parametrů náhodná, 

či je obecně typická pro DNS cvičení, typická pro pacienty s těmito obtížemi, nebo je 

dána kombinací 5 různých terapeutů, kteří vedli terapii, je potřeba další studie 

o početnějším souboru probandů, delší terapeutické intervenci DNS konceptem, který 

bude veden buď menším, či technicky a metodicky shodně působícím souborem 

fyzioterapeutů. Je rovněž možné, že při delším trvání terapie za shodných metodických 

podmínek, by signifikantní změna nastala také u dalších parametrů.  

 Na základě získaných výsledků lze dále konstatovat, že po DNS terapii došlo 

ke statisticky významnému snížení vnímání bolesti (dle Numerické škály bolesti) 

a statisticky významnému snížení omezení běžných denních aktivit v důsledku bolesti 

bederní páteře (dle Oswestry dotazníku). Tím se potvrzuje 3. stanovená hypotéza.  

Dle hodnocení uvedeného v Niskanen (2002) spadají bodově pacienti před i po terapii 

do kategorie pacientů s minimální disabilitou. Mezi nejčastější obtíže, které pacienti 

shodně uváděli v Oswestry dotazníku, byla bolest bederní páteře v souvislosti 

s dlouhodobou statickou pozicí (sed a stoj), a dále bolest při zvedání břemene. 

Tyto potíže obtěžovaly pacienty po DNS terapii signifikantně méně.  Na statickém 

Moiré snímku došlo k signifikantní redukci odchylek páteře ve frontální rovině, 

viditelné na parametru Coronal imbalance VP-DM, jehož nadprůměrné odchylky jsou 

na základě práce autorů Schroeder, Schaar, Mattes (2013) považovány za rizikový 

faktor LBP. Dále došlo k signifikantní redukci deviace osy páteře v sagitální rovině. 

Lze tak pozorovat jistou korelaci mezi objektivní, pozitivní změnou na statickém 

snímku a subjektivně signifikantně méně vnímanou bolestí při statických pozicích (stoj, 

sed). Snížení vnímání bolesti bederní páteře při zvedání břemene lze vysvětlit DNS 

terapií, při které se pacienti zaměřovali také na fázickou aktivitu končetin 

(a to i s využitím odporu proti pohybu) se souběžným udržením vhodného nitrobřišního 

tlaku. 

 Efekt stabilizačního cvičení u pacientů s LBP, které by bylo objektivně 

hodnoceno Moiré technikou, posuzovala pouze studie Schroeder, Klaus (2012). Soubor 

respondentů čítal 107 osob s LBP (61 žen, 46 mužů). Terapeutická intervence této 

studie sestávala ze segmentálního stabilizačního tréninku (SST) podle autorů 
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Richardson, Hodges a Hides. To zahrnovalo bráničního dýchání, tvorbu mírného napětí 

pánevního dna v doprovodu se submaximální aktivací m. TrA. Tato kombinace 

by dle autorů Schroeder, Klaus (2012) měla zvýšit aktivitu hluboko uložených svalů 

páteře, jako je m. multifidus, a měla by vést ke zvýšení stability bederních obratlů 

a sakroiliakálních kloubů. Pacienti absolvovali 18 cvičení po 60 minutách v období 

10 - 12 týdnů. Kromě parametru Vertebral rotation a Apical deviation, kde autoři 

hodnotili průměrnou odchylku a mimo hodnoty Sagittal imbalance, které jsou uvedeny 

v jiné jednotce (tj. mm), se ostatních 5 parametrů výběrem shodovalo s tímto 

výzkumem (tj. Coronal imbalance, Pelvic obliquity, Pelvic torsion, Kyfotic angle ICT-

ITL max, Lordotic angle ITL-ILS max). Výsledky po terapii zaměřující se na zlepšení 

segmentální stabilizace páteře ukázaly signifikantní snížení pouze míry torze pánve 

a lordotického úhlu bederní páteře. Stávající výzkum zaznamenal signifikantní snížení 

rovněž lordotického úhlu bederní páteře, ale také úhlu hrudní kyfózy a hlavně snížení 

klinicky nejdůležitější odchylky ve frontální rovině (Schroeder, Schaar, Mattes, 2013). 

Celkovým větším počtem ovlivněných odchylek, ale zejména ovlivněním rizikového 

parametru, lze tak vyvodit, že DNS koncept je, oproti zmíněné studii, úspěšnější 

v terapii LBP. Pro spolehlivější určení efektu daných terapií je však vždy vhodnější 

srovnat hodnoty pacientů, kteří obdrželi terapii, s daty skupiny osob s LBP, kteří 

neabsolvovali terapii a byli shodně změřeni na začátku a konci studie.  Značná finanční 

náročnost spojená s měřením na Moiré technice však nedovolovala v rámci této práce 

vytvořit takovou kontrolní skupinu. 

 

 Z předložených výsledků je třeba si povšimnout korelací, respektive nezávislosti 

jednotlivých Moiré parametrů. Je tak zajímavé, že došlo k signifikantní redukci 

odchylky páteře ve frontální rovině, avšak ke statisticky významné změně deviace 

podélné osy páteře v úseku VP-DM ve frontální rovině či změně asymetrického 

postavení pánve ve frontální rovině nedošlo. Vazbu také nelze pozorovat 

mezi parametry, u nichž došlo k signifikantnímu snížení zakřivení páteře v sagitální 

rovině a parametrem hodnotící odchylky trupu v sagitální rovině (tj. Sagittal imbalance 

VP-DM), u něhož nedošlo k statisticky významné změně. Rovněž nebyla nalezena 

souvztažnost mezi dynamickým a statického snímkem, neboť hodnoty Apical deviatoin 

VP-DM se signifikantně nesnížily a tak nekorelují se statisticky významně sníženou 

hodnotou skoliotického zakřivení páteře během chůze. Dále byla signifikantně 

redukována maximální asymetrie v rotaci pánve avšak maximální rotace obratlů 
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ve statickém snímku nikoli. Vzhledem k tomu, že víc jak polovina probandů setrvává 

většinu dne ve statické pozici (zejména sedu), je důležité dosáhnout redukci odchylek 

v transverzální rovině rovněž za statické situace. Vhodnější by také bylo srovnání rotace 

pánve za dynamické a za statické situace (nejen srovnání rotace pánve během chůze 

s rotacemi obratlů během stoje), ale statický snímek rotace pánve systém DIERS 

neposkytuje. Moiré static zobrazuje pouze odchylky pánve ve frontální rovině a torzi 

pánve, u které zároveň z předložených výsledků nedošlo po terapii k signifikantní 

změně.  

 Dále je třeba konstatovat, že v rámci tohoto výzkumu nelze pozorovat korelaci 

ani mezi dynamickým záznamem na Pedoscanu a dynamickým Moiré záznamem, 

kde byly potvrzeny signifikantní změny obou měřících parametrů (tj. skoliotický úhel 

a asymetrie rotace pánve). Studie Schröder, Mildner, Schaar (2008) sice potvrdila 

vzájemný vztah obou měřících metod, avšak autoři srovnávali pouze statické snímky. 

 

 Měřící technika zaznamenává vždy momentální okamžik, který může být 

ovlivněn předchozí tělesnou činností (například celodenní sed v práci), momentálním 

psychickým stavem apod., avšak výstupní vyšetření vykazuje stejnou náhodnost těchto 

jevů, jako vyšetření vstupní. Dle autorů Weiss, Seibel (2013) mohou být výsledky 

měření ovlivněny přirozenými dechovými pohyby pacientů a to rovněž při využití 

režimu 4D average. Pro snížení možného ovlivnění výsledků zmíněnými faktory 

je vhodné mít větší studijní vzorek doprovázený kontrolní skupinou. 

 

 Je třeba zmínit, že výsledky výzkumu mohly být ovlivněny skutečností, že 

pacienti byli cvičení 5 různými terapeuty (jak již bylo uvedeno). Dále terapie 

v domácím prostředí neprobíhala pod kontrolou fyzioterapeuta, tudíž neměli pacienti 

zpětnou vazbu o správnosti provedení jednotlivých cviků. Také probandy uvedená 

frekvence a čas strávený cvičením nemusely odpovídat skutečnosti. 

 

 Přestože odborné terapeutické vedení čítalo pouze 5 setkání, lze na 5 parametrech 

generovaných Moiré topografií pozorovat signifikantní změnu v držení těla. Při zvýšení 

frekvence a délky cvičení je možné předpokládat, že by se signifikantní změny mohly 

zobrazit i na dalších parametrech, čímž by se zvýšila rovněž míra jejich vzájemné 

korelace. Abychom zjistili, zda se stačí v terapii zaměřit pouze na DNS koncept a dojde 

k trvalé změně řízení pohybu s pozitivním dopadem na prvotní příčinu, i když se na ni 
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cíleně nepůsobí, potřebujeme rozsáhlejší longitudinální, kontrolovanou studii. Avšak 

k objektivizaci obecně posturálních a stabilizačních cvičení lze na základě tohoto 

výzkumu doporučit Moiré topografickou metodu. Tuto optickou měřící metodu je také 

možné rovněž využít k porovnání efektu jednotlivých terapeutických přístupů k LBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce       Efekt konceptu DNS u pacientů s chronickým vertebrogenním syndromem bederní páteře 

     

88 

 

ZÁVĚR 

 Po DNS terapii došlo u skupiny 13 pacientů dle Numerické škály bolesti 

k signifikantnímu poklesu intenzity vnímané bolesti bederní páteře. Na základě 

vyhodnocení Oswestry dotazníku došlo po terapii k signifikantnímu snížení míry 

omezení běžných denních aktivit (zejména stání a sezení). Dle zhodnocení dat 

generovaných Moiré topografií nastalo po DNS terapii statisticky významné snížení 

odchylek páteře ve frontální rovině a to jak za statické, tak dynamické situace. 

Signifikantní snížení odchylek páteře také nastalo v rovině sagitální. Poslední statisticky 

významná redukce se týkala asymetrie horizontální rotace pánve během chůze. 

V dalších měřených parametrech nebyly změny vyhodnoceny jako statisticky 

významné. Všechny vzniklé statisticky významné objektivní změny vedly u pacientů 

k většímu axiálnímu napřímení páteře, ke snížení stranové deviace trupu při stoji i chůzi 

a k symetrickému horizontálnímu pohybu pánve během chůze. Ze získaných výsledků 

lze také usuzovat na vztah mezi objektivní, pozitivní změnou zaznamenanou 

na statických Moiré snímcích a subjektivním snížením bolestí při statických pozicích 

(stoj, sed). 

 Abychom zjistili, zda využití DNS konceptu u pacientů s chronickým LBP může 

vést k trvalé změně řízení pohybu s následným dlouhodobým snížením bolesti, je nutné 

provést rozsáhlejší longitudinální, kontrolovanou, slepou studii. Na základě předložené 

práce lze Moiré topografickou metodu doporučit k neinvazivní objektivizaci 

posturálních parametrů. Tuto optickou měřící metodu je také potencionálně možné 

využít k porovnání efektu jednotlivých terapeutických přístupů k LBP.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Numerická škála bolesti a Oswestry LBPDQ 

 
(Ságová, Znojová, 2005) 

 

 

Oswestry low back pain disability questionnaire 
 

Úvod  

Tento dotazník nás má informovat o tom, jak Vaše bolest v zádech ovlivňuje schopnost 

zvládat běžné aktivity denního života. Zaškrtněte, prosím, pouze JEDEN čtvereček 

z každé sekce u tvrzení, které je pro Vás nejpříhodnější. Uvědomujeme si, že můžete 

pokládat dvě i více tvrzení v jedné sekci za Vámi vyhovující, ale prosíme o označení 

pouze jednoho, který nejlépe popisuje Váš problém. 

 
Sekce 1 – Intenzita bolesti  
  

      V tomto okamžiku nemám žádnou bolest 

 

     Bolest je v tomto okamžiku velmi mírná 

 

     Bolest je v tomto okamžiku mírná 

 

     Bolest je v tomto okamžiku docela velká 

 

     Bolest je v tomto okamžiku velmi velká 

 

     Bolest je v tomto okamžiku nejhorší, jakou si umím představit 
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Sekce 2 – Osobní péče (mytí, oblékání, atd.) 

 

      Mohu se o sebe postarat bez omezení, aniž by mi to působilo bolest 

 

      Mohu se o sebe postarat bez omezení, ale působí mi to jistou bolest. 

 

      Při osobní péči pociťuji bolest, jsem pomalý/á a opatrný/á 

 

      Potřebuji jistou pomoc, ale zvládám většinu mé osobní péče 

 

      Potřebuji pomoct každý den ve většině aspektů mé osobní péče 

 

      Nejsem schopen/na se obléci, s obtížemi se umyji, zůstávám v posteli 

 
Sekce 3 – Zvedání břemene 

 

      Mohu zvednout těžké břemeno, aniž by mi to působilo bolest 

 

      Mohu zvednout těžké břemeno, ale působí mi to jistou bolest 

 

Bolest mi brání ve zvedání těžkých břemen z podlahy, ale zvládnu to, je-li břemeno vhodně 

umístěno, např. na stole 

 

Bolest mi brání ve zvedání těžkých břemen, ale zvládnu to, pokud je břemeno lehké až 

středně těžké, a je vhodně umístěno 

 

      Mohu zvednout pouze velmi lehké břemena 

 

      Nemohu zvednout nebo nést vůbec nic 

 
Sekce 4 – Chůze 

 

      Bolest mě neomezuje v ujití jakékoliv vzdálenosti 

 
      Bolest mi brání ujít více než 2 kilometry 

 
      Bolest mi brání ujít více než 1 kilometr 

 
      Bolest mi brání ujít více než 500 metrů 

 
      Chodit mohu pouze s pomocí vycházkové hole nebo berlí 

 
      Většinu času jsem na lůžku 

 

Sekce 5 - Sezení 

 
      Mohu sedět na jakékoliv židli po libovolnou dobu 

 

      Mohu sedět pouze na vybrané židli po libovolnou dobu 

 

      Bolest mi brání v sezení delším než 1 hodin 

 

      Bolest mi brání v sezení delším než 30 minut 
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      Bolest mi brání v sezení delším než 10 minut 

 

      Bolest mi brání v jakémkoliv sezení 

 
Sekce 6 - Stání 

 

      Mohu stát, jak dlouho chci, aniž bych pociťoval bolest 

 

      Mohu stát, jak dlouho chci, ale působí mi to bolest 

 

      Bolest mi brání stát déle než 1 hodinu 

 

      Bolest mi brání stát déle než 10 minut 

 

      Bolest mi brání stát déle než 3 minuty 

 

      Bolest mi zamezuje vůbec stát 

 

Sekce 7 – Spánek 

 

      Můj spánek není nikdy narušován bolestí 

 

      Můj spánek je příležitostně narušován bolestí 

 

      Pro bolest spím méně než 6 hodin 

 

      Pro bolest spím méně než 4 hodiny 

 

      Pro bolest spím méně než 2 hodin 

 

      Bolest mi nedovolí spát vůbec 

 

Sekce 8 – Sexuální život 

 

      Můj sexuální život je normální a nepůsobí mi bolest 

 

      Můj sexuální život je normální, ale působí mi určitou bolest 

 

      Můj sexuální život je téměř normální, ale působí mi velkou bolest 

 

      Můj sexuální život je silně omezen pro bolest 

 

      Můj sexuální život téměř chybí z důvodu bolesti 

 

      Bolest vylučuje jakýkoliv sexuální život 

 

Sekce 9 – Společenský život 

 

      Můj společenský život je normální a nepůsobí mi bolest 

 

      Můj společenský život je normální, ale zvyšuje míru bolesti  

 

Bolest nemá významný vliv na můj společenský život, až na omezení mých více energeticky 

náročných zájmů, např. sport 
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      Bolest omezila můj společenský život a nechodím tak často ven 

 

      Bolest omezila můj společenský život pouze na pobyt doma 

 

      Z důvodu bolesti nemám žádný společenský život 

 

Sekce 10 - Cestování 

 

      Mohu cestovat kamkoliv bez bolesti 

 

      Mohu cestovat kamkoliv, ale působí mi to jistou bolest 

 

      Bolest je velká, ale zvládám cestovat přes 2 hodiny 

 

      Bolest mě omezuje na cestování pod 1 hodinu 

 

      Bolest mě omezuje pouze na krátké, nezbytné cesty do 30 minut 

 

      Bolest mi brání cestovat, vyjma cestování v souvislosti s léčením 
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